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أف!صب!ألرخفأفزيم

آلرخن!آلفلمينزبهيتؤأنكضد

تغباإتاك!آلذلينتؤمب!نايثآلرجيي

ألضجآقدعىنا!د!تقىوإتائر

علتالئمأنعضتآتذيئ!رقي!آلمجنمتقحص
لئن!آلضآولاخمئهتمئمغضحوبهأغير
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!ة!قص

قالهماوحسبنا،وصحيحهمسلمالإماممكانةبيانإلىحاجةفيلست

النيسابوري،النسبالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمهو:ا!)عياضالقاضي

ومتقني،المحذثينوحفاظ،المسلمينأئمةأحد،الحسينبأبييكنى،الدار

إمامتهعلىوأجمعوا،المتقدمينالأئمةمنواحدغيرعليهأثنى،المصتفين

كتابه.وقبولوثقتهومعرفتهوميزهحديثهوصحة،وتقديمه

صنفكتابثاني-مسلمصحيح-أيالكتابهذا:)2(الصلاحابنوقال

رضيمسلمعنروينا:قالثم..خاصةلهووضع،بهووسمالحديثصحيحفي

مسموعة،حديثألفثلانمائةمنالصحيحالمسندهذاصئفت:قالعنهالله

ابنمسلمسمعت:قالنيسابورحفاظأحدوهو،عبدانبنمكيعنوبلغنا

هذاعلىفمدارهمالحديثسنةمائتييكتبونالحديثأهلأنلو:يقولالحجاج

كتابيعرضت:يقولمسلمأوسمعت:قال-الصحيحمسنده-يعني،المسند

إنه:قالماوكل،تركتهعلةلهأنأشارمافكلالرازيزرعةأبي!لىالمسندهذا

هذافيشيئاوضعتما:قالأنهمسلمعنوورد.أخرجتهعلةلهوليسصحيح

بحجة.إلاشيئامنهأسقطتوما،بحجةإلاالمسند

لأحديحصللممفرطكبيرحظكتابهفيلمسلمحصل:حجر)3(ابنوقال

،عفانابندار،شواطالحسينالدكتورتحقيق،69:مسلمبفوائدالمعلمإكمالمقدمة(11

يحىالدكتورتحقيق:المقدمة:المعلمإكمال:وانظر،ام499هـ-ا414اولىط،السعودية

:21:النبلاءأعلاموسير،م4991هـ-ا414.أولىط،المنصورة،الوفاءدار،إسماعيل

،2:588:الحفاظوتذكرة،(95)27:99423:الكمالوتهذيب،2(1)57558-57

،31:001،401:بغدادوتاريخ،35-11:33:والبداية،01:621:التهذيبوتهذيب

.5:491،691:الأعيانووفيات،871:ا:الأصولوجامع

:2:الحفا!وتذكرة،51:ا:النوويبشرحمسلم:وانظر،67:مسلمصحيحصيانة)2(
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وذلك،إسماعيلبنمحمدصحيحعلىيفضلهكانالناسبعضإنبحيث،مثله

كماالالفاظأداءعلىوالمحافظة،السياقوجودة،الطرقجمعمنبهاختصلما

من)1(كثيرخلقمنوالهعلىنسجوقد،بمعنىروايةولاتقطيعغيرمن،هي

صثفممن،إمامأعشرينمنأكثرمنهموحفظت،شأوهيبلغوافلم،التيسابوريين

.الوهابالمعطيفسبحان،مسلمعلىالمستخرج

بهحذثالذيالجستاسةحديثوغيرهمسلمرواهاالتيالأحاديثومن

:وقال،عنهماللهرضيالصحابةمنجمعفيالمنبرعلىجميمالنبي

تميمألأنجمعتكمولكن.لرهبةولالرمخبةجمعتكمما!واللهإني..أ

الذيوافقحديثأوحذثني،وأسلمفبايعفجاء،!راشيأرجلأنى،ا!راري

..(..الدجالمسيحعنأحدثكمكنت

:قالثم

.(ذلك؟عنحذثتكمكنتا"لأهلأ

:فقال.نعم:الناسفقال

وعن،عنهأحدثكمكنتالذيوافقأنهتميمحديثأعجبنيأفإنه

..،.ومكةالمدينة

ضدالقيمالدينعنالدفاعلواءحملالذيالمنارصاحبرأيتذلكومع

وجذدوأحيا،الصالحالسلفمذهبعن-مشكورأ-،ونافحبهالمتربصينأعدائه

ذكرأنإلىبهانتهى،عجبأموقفأالجسئاسةحديثمنوقفقد،درسمماكثيرأ

!!مصنوعأنهعلىيدلفيهوماالحديثفيالقولجملةأن

.!!المرفوعحكملهليسصحتهتقديروعلى:قالثم

.!!الدجالأحاديثسائرفييقالوكذلك

منليستلأنها،وأمثالهاالأحاديثتلكعلىيقفأنمسلمعلىولايجب

.!!الإسلامأركانمنولاالإيمانأركان

.!"عنالسابقالمرجعفي1()

http://kotob.has.it



للخرافاترمزالدجالإن:قالأنهعبدهمحمدالشيخالإمامعنونقل

.!!والقبائحوالدخل

منعجبأموقفأ-أيضأ-وقفقدشلتوتمحمودالشيخإلإمامرأيتكما

.!!انسلامعليهعيسىنزولفيالواردةالأحاديث

.!!دعواهيؤيدمارضارشيدوالشيخ،عبدهمحمدالشيخالإمامعنونقل

منالحديثأنزعمحيث،بفةالطينزادالذيريةأبيدوروجاء

!!عنهتعالىاللهرضيالداريتميمالجليلالصحابيمسيحيات

وزادوا،فيهاونفخوا،بهاو&اروا،كثيرونالشبهاتتلكتلقفوقد

!!العبارةفيالإسفاف

أصولوفقوالنظرالبحثإلىيدعو،خطيرغريبعجيبأمرهذا:فقلت

ودراية.روايةالتحديث

الآتية:الفصولعلىيشتملأنالبحثمنهجيةواقتضت

.لفاظالأوغريبالحديث:الأولالفصل

وردها.شبهات:الثانيالفصل

.صيادابنقصةإشكالرفع:الثالثالفصل

عنه.اللهرضيالداريتميمالجليلالصحابيفضائل:الرابعالفصل

مجيب.سميعإنه،والرشادوالعون،والسدادالتوفيقأسألوالله

هـا614رمضانغرةفيالكويت

م6991يناير21

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعد
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الأولالفصل

ا،لفاظو!نويبيثالحص

الحديث:نص

:1(قال)-اللهرحمه-مسلمروى

الشئابمر.قبرؤ"خافي،انؤارثغندتيالفمندءصدنج!انؤاليثغتررلمكرنخا

اط!تئنغني،تجذىغنبيآثنأخذ.(المىقيءنجدثناليثانؤإ"ئيالآة!طؤ)!دالحةغتيىءنيملإلمقيا

قاطتةصتأكةرا؟صتمث!كذان،ال!ثئغبىثتراجيلئ!غايرثنيخذ.ثذةةقىبنبراثآ-رر.دكؤانابى

يهفيييمايتاخد،لييىخذ:ققآذ.الأؤليانصها"رابيخة!ثؤكا.قإنيث!الفئخافيختا،قثيىيةت

5ليني.خذ.اتجليآ:قة(ذ.لأفه!لنثيةتلئن:ققآقت.غئر؟أخدإذييمائصئيدلآ.ط!إلت!زمصولياللهمن

ا؟!ادأؤل!فيقا"صييمت.تؤتثذنشيفزثتجالبصاليكلنؤةؤ.أةيخيرةاائ!آ!كخث:ققآتث

طكين.التيماز-ولض!صبأكلنةرفي،غؤفث!لمالزختئطخ:ررلم-كآةيخيمات،شط"أتائا.طئ!اللهالتيمارسضولي

قأذصيناللهزصوكأن؟ثثخذقذشث.ئدرئىاتاكلةسؤلآةغلىاعل!التبالت!زسضو؟ؤ-عآتنن

رونثيئت.صح:جم!قأ.بتداةربم!أ:ئلئثعبه!اللهزصضول!اللهقذاغصفتيى"اشاتةؤإص!متأ-ةيخأتن"

ءصص..ءلى-و3ص84-.8اص.----

للمتلتر.الثهصتديلفىقيماالنةخطهت!.إليأصالا!ن،بحةغةراايلثشرماؤ3لثصرتتماإلىتصليا"فقال

كرةأفإفإ.الفيقالقيكزةةرأايئ!ثرتمأإن.ثليته!5فقآذ.صتأفتول:قفلث.الصيةا!غآيهآ

وليخ!.تكرقابهصفنيثئ!انقؤئمقيزى،صتاقيئ!غنالثؤلثتش!ثيغساأؤ،كأزفيء!لثتسنفمآأن

صمر،4بيكلثز-،ؤةؤ)،ت!غحؤمءتماائقكروبهىاللةغثد،قئلمثاك!إقأاثتةصليؤ)امجني

،أئتاديايذا،قي:شةقبيمذاثقفتمثرفا.إتيةقاثتقاشا"(مئأجم!ائذيانبظنيءنؤ!ؤل!%!زيهر

ط!.التيماز!ي!وليخقمتفيث.المت!ئرورإت!شر:شأتجايتةالضلاة؟أ،فىى،كليهبئزضليالتيمائتافىيمب

.2(249)91الساعةوأشراطالفتن-25:مسلم(1)

http://kotob.has.it

http://tahasafeer.blogspot.com/



اليثبزقئجت!ن،تهلمصتلاطثيمالله4زثوةعىقائا.أةؤمصاظ!وزاليماأتناا)تهتاصصفأفيق!ت

التا:اةآلو"؟خمضئكتملتمتذزونأ"قآكثم.،ئمةلأة)أنتالقء4نميتإر"ققآذ.يصخئأؤ!ؤ

يميمافين،تهةص!كنملكنؤ.لرفإ؟لاؤارغه؟-نئكئمكل!االلةؤ،قإ"تأذ.أخلآئهكلؤزصلمو

أغئماخذائذيكمئثازتةؤخدتماأيؤخذ.ؤا"صغلمصدختآتخاء،إتااآضرز-لآكأن،فيالذالي

فلتيت،تخمءؤخذاتمينز-لآ"لينألآخ،برر"،ءصتهيه؟فييهمتئااع؟ثني-رر.ارر-اليافيجغن

أةرلمبافىجل!ئواة.الثثمميىمغرلب-ىانبخرق"زرةإلىآزفواحئم.حخرأافىث!يراان!وخ!ئم

.ذةلر؟!نفثلهوقاونريذلا.الثئهركثيرفآم!دا"لة!-ا8حمثمز،قت.ةقيابخزأرا2ززر.اذةيتة

تألمثتأاتاتلىؤصا:قآئوا.اتجئاسض(ا"نأ:ققآتمتأشتأقا!لمثؤ:ازقآز.الشثمركزةين

ز-لأتنأصضةمتتهأ:قالأ،اقيالأئصوإ!ربزجم!ثمإذةشف!.ئرثننإلدصل!ا)را!ندإتمااثحآ؟ةوا!انةلضبمح!آأ

إنثتان!أغطملميييمار%دا.ئزالذدخفنآ-ى.!واقا%،ءقانطقآله.ةثمصيقاتمونأنكلح!أزرصةخأ

بدصبانخد،كنصيهإلم!زكبدةصبةيئكلا،ءصقيماإظ!ذاةشوةلموغة.ثآفاوة-رر4أز.-،ةاتماننأةرأ

.التربنآسديخآاقيئأ:تأ)لمواأتمه؟أتايخ!تا"كرلمو.-كرياتماحئمة!دزة!ذ:نأذ؟.تأكل،!تئةؤث:ناخآ

تينيرتجزإلأنأفاأزئم.ثتمز!اانهؤفيصبتازلميعت.اختلم-يننتخرازضماذزئآ.!لةءبزقتيمت؟فيريههخآ

كل،ء،ءد.ص.ص

كلنقثلالمتالمررزئلا.رالثءصيز!،تثادا"لةز،ةهلمنا.ةقياتجزززرخائأ.اعةر/كافيفض،::ا.دهة

قآتمت:أاتجثامتاؤكلا:ففنآ.اتجسئاصتىلمنأأ:آثزقأأت!أتااثلث!ز:ففةخآ.اذةرذكزةيرندةر؟

يهآ.ؤقزغمتا.ليراعاآ:ذ)ص!قأفبا.بالأ%ؤاقيخبزكئمالةةلمقإ.ينا)ررد!الز-ل!كذاإل!افيدوا

تسئتخيرأثتأنهأأئغن:قائأ.تيمائتاننخزفيغنلبأ:كرو؟ققآك.ة-ي!افغونأنقنأاؤتئم

يبوأخبر:ة(4.ثثءزلآأنئىثرثصةءإماأ:ةآله.آثم:لهلم%نا؟هـز-ث!ذ،؟!ا!ؤءنأغئمصئأأ:ةآذ

.انمآهءصيرةجم!:أوازآ711ةؤ؟(ةذ:تآلآأتثضضكرثضأفيآيمأأءن:ةلم،صأ.)طجزءلةاكزةصوءن

تسنتضكزأشتأيبمآأئءنأ:اقائو.زءزء!نيغنجألمبوأخبر:قآلآ.يأ-!صتنأئوتفأ!اتاةإنآأورا:ز(ذ

ؤذءونآأة،،آؤ،انهآ!كأثيرةجمإإتم..له،:ة،،خآ؟ك!أةاب!آءا!مائم!آترزخؤ!لةأصا!-أء!نافا!لأ:قاذ

:قآذ.ت!رقيذنرؤكلضع"يرن-رخ!زرر:اواتاأذزة!اسالأبزجمة-نغفياع-كرلمو:قاذ.قيائهآيرنأ

برأايرن؟ت؟صكلناتمار3ضاقذةءأنأةقأصوكزأب!يخصض!.قيفآقآلة.تمثم:%ةر،1ب/أ"تتاته!تقاأ
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نخبرلمكمإفيز.أطيضوةأنآ"ئمخئرذاكإنأتا:ؤآذ.ذثم:ئا،أدا؟ئكانةرر:أ،ئمتأذ.أطاخوةو

تلةةوخاةلم!الأزضيفيقأصييرقأخرقي.نيانخروجلأأؤدنأنوثبلثاقيإؤ.خنتبانأأإقي.غفي

،ةؤاحذ4ذصأنأزذثأبهذآئهتآلمقياتجإةئخزضتالطف!صآ.4ؤطيهمنهةءنر.تةفي!نتهزأفيخهآءةطلأا

نيهكةتلاسحهأةئبءلاتمأإنؤءحهأ.ييد"إص.نتاصاذيخفأصبيده!قا!ةة،نناسنة،خ"!آكلاا"ررؤؤ81

عا:مة.؟ئذ.ضايبةةفذه"نهة!زافي-؟ضربمضعآةن!ؤ،كليينالتيماز!ئولءقآذ:آشأقأ.!ؤزصلموكاآ

أنجهيئهلمقإ".تضثم:الئاشققآذ،؟ذالككئم!لمخذكأت"قلا"لآ"إخة!دأاييب؟صآ:"ة؟ة-ني

الشئايمقيرلمني،لم!ألأ.متهةؤيتيماانهتيؤغنيغتةاه-رر"ئكئمتلمعثاثذيارقةؤةلمأءتبيمخد-شا"

"قاةؤ،قياكثشتجمليخأ.تائو،أنشرقيايتليرلق.قائؤ،ثفيقيأةاير:ل!قي-ةذلآ.انتت!!ورأؤ

عيه!التبما.الليمازشرلييرناةشذقضمظث:ا!ةقآ.قأخ!ثفيأإتهؤتآصإصدهأؤ

.(1عدة)برواياتطرقمنغيرهورواه

:الألفاظغريب

فيالواردةالا"لفاظأهمغريبمفهومنبيقأنالبحثمنهجيةوتفرض

وذلك،الكلامبنايطوللاحتى،الشبهاتأوبالأقوالصلةلهاالتي،الحديث

يلي:فيما

،(5432-6363)داودأبيسننصحيح:وانظر،المعبودعون(4043-043)3داودأبو(1)

،(2368-1)837الترمذيسننصحيح:وانظر،(22)53والترمذي،(6432-)3637

سننصحيح:وانظر،(4704)ماجهوابن،21:634:التحفةفيكماالكبرىفيوالنسائي

وانظر:،814-314،614-437،214-6:373:وأحمد،(4704-32)39ماجهابن

-)9916788-51:591:الإحسان:حبانوابن،(191)72-42:07:الربانيالفتح

المعجم:والطبراني،(9624-24)6868-51:65:السنةشرح:والبغوي،9678(

178-771:ا:يوالحميد،(789-659)بعدهاوما42:538،(0721)2:45:الكبير

منحة:والطيالسي،(821)وانظر،(66)956-8:856:المصنف:شيبةأبيوابن،36(4)

دلائل:لأصبهانيوا،714-5:614:النبوةدلائل:والبيهقي،!2781)2:812:المعبود

.92()47بعدهاوما7:938:الاثارمشكلشرح:والطحاوي،بعدهاوما2:595:النبوة

11

http://kotob.has.it



:!ئمتتأأ:قولهامفهوم

وأكانتمطلقة،ثيبآأوكانتبكرأ،لهالازوجالتي:1()الأصلفيالأئم

أيايم،:وأصله،والنساءالرجال!منلهمزوجلاالذين:والأيامى،عنهامتوفى

إذا:المرأةوآمت،يتزوجلمأوقبلتزوجكانسواء،يمأرجلالواحدلأنفقلبت

تطلقكما،الحرائرعلىأيامىوتطلق،تتزوجلاوأقامتقتلأوزوجهاعنهامات

.النساءفييستعملماوأكثر،غيرلاالثيبعلىالأيتم

:يقال،)3(الأصبهانيقالكما()إمتوالصواب،()2(أئمتأ:روايةوفي

قتل.أوزوجهاماتإذا:تئيمالمرأةآمت

بنعفروأباأنأ:عنهامسلمروايةفيكما،بطلاقتأيمتأنهاوالمراد

.()4الحديث00،0طققهاحفص

الرواياتاختلفتوإن،طققهاأنهالجميععندالصحيحهذا:)5(عياضقال

.الثلاثآخرةأو،الثلاثأو،البتةهل،طلاقهاكيفيةفي

علىواتفق،الحفاظرواهالذيالمشهورالصحيحهوهذا:)6(النوويوقال

ثلاثآخرأوالبتةأوثلانأطلقهاأنهفيألفاظهماختلافعلى،الثقاتروايته

..تطليقات

،والصحاح،اللغةوتهذيب،اللغةمقايي!ومعجم،الأنوارومشارق،العربلسان(1)

،والكليات،الوسيطوالمعجم،الكريمالقرآنألفاظومعجم،اللغةومجمل،والمفردات

وتفسير،392:ا:والفائق،338،2:46:ا:قتيبةلابنالحديث،وغريب()ايموالنهاية

،32:12:والرازي،3:73:لزمخشريوا،6:932:والقرطبي،81:521:الطبري

.3:521:يوردلماوا

.2:595:للأصبهانيالنبوةدلائل2()

.306:السابقالمرجع)3(

.(0841)الطلاق-81:مسلم(4)

.4:231:المعلمإكمالإكمال(5)

.01:59:النوويبشرحمسلم6()
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ثم،طلقتينهذاقبلطلقهاكانأنهالرواياتهذهبينوالجمع:قالثم

وأ،واحدةطلقهاأو،مطلقأطلقهاأنهروىفمن،الثالثةالطلقةالمرةهذهطلقها

بهصارتطلاقأطلقهافمرادهالبتةروىومن،ظاهرفهو،تطليقاتثلاثطلقها

.الثلاثتمامأرادثلاثأروىومن،بالثلاثمبتوتة

:العلماءقال:(1)النوويقال،عنهاماتأنهيوهممامعناالتيالروايةوفي

قولها:)2(وقال،مؤولةأووهمهيبل،ظاهرهاعلىالروايةهذهوليست

إنما،بذلكوتأيمت،لمجمالنبيمعالجهادفيقتلأنهمعناهليس:اافأصيب

قصةفي-هذابعدالذيالطريقفيمسلمذكرهكما،البائنبطلاقهتأيمت

المصنفونذكرهوكذا،-سبقكما-الطلاقكتابفيذكرهوكذا،الجساسة)3(-

كتبهم.جميعفي

نحوأو،مالهفيأصيبأو،بجراحةأي،أفأصيب:قولهامعنى:وقال

.العلماءتأولههكذا،ذلك

شبابخيربكونهفابتدأت،فضائلهعذبذلكأرادتإنما:القاضيقال

الباقي.ذكرتثم،قريش

حفص.بنعمروأبو:الرجلواسم

وغيرهما،،شهابوابن،مالك،للجماعةكذا:(4)المازريقال

عضروبنحفصأباإن:فقالا،كثيربنيحىعن،القطانوأبانشيبانوعكسه

.الأولالمحفوظ

اسمهفيوالأشهر:عياضقال.أحمدهذاعفروأبياسمأنالنسائيوذكر

كنيته.اسمه:وقيل،عبدالحميد

السابق.المرجع1()

.97-81:78:السابقالمرجع)2(

.52125-الفتن::مسلمانظر)3(

فيوالأدوال!،59-01:49:النوويبشرحمسلم:وانظر،4:231:المعلمإكمالإكمال(4)

.81:97:تهوفا
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نصار:الأمنغنيةةمرأاشريكموأ

بنيمنقرشيةهيإنما:وقال،العلماءبعضأنكرمماهذا:1()النوويقال

قرشية،:ثنتانهما:آخرونوقال،غربلةوقيل،غزيةواسمها،لؤيبنعامر

وأنصارلة.

:ويقال،:الأنصاريةويقال،العامريةشريكأم:)2(المريوقال

الذوسية.

،لؤيبنعامربنيمنقرشيةهيإنما:الوليدأبوقال:الأئي)3(وقال

..(غزيلة)4اسمها:ويقال،عفروأبوقال،شريكبابنهاوكنيت،غزيةواسمها

.اثنتانأنهماالأشبه:غيرهماوقال:قالثم

:الدجالممميح

مسيحعنأحدثكمكنتالذيوافقحديثأاوحدثني:لمجزقوله

.الجاالد

صفة،وفيعيسىوكلمتهاللهنبيصفةفي،)5(المسيحاشتقاقفياختلف

قولأ.خمسينعلىتنيف،كثيرةأقوالعلى،اللهأخزاهالدجالاللهعدو

المشرقينفوائدفيالبحرين)مجمعكتابهفيدحيةابنوقال

رحلممنقبليجمعهامنأرولم،قولأوعشرونثلالةفيها:(والمغربين

.الرجالولقي،وجال

.08-81:97:النوويبشرخ!مسلم(1)

.8597()35:367:الكمالتهذيب2()

.7:927:المعلم3!الإإكمال)3(

.7!)7:235948:الغابةواسد،2(59)21:4726:التهذيبتهذيب:انظر(4)

المحيط،والقاموس،والنهاية،والمفردات،اللسان:وانظر،()مسحالعروستاج(5)

.806-2:606:للأصبهانيالنبوةودلائل
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الحسنة،الوجوهمنالحافظذكرهماإلىفأضفت:آباديالفيروزقال

وجهآ.خمسونبهافتمت،البديعةوالامموال

بعضهم:فقاليمبمأمعربيةهيهل:اللفظةفياختلفواالعلماءأنوبيانه

بهاينطقوكذا،العربفعربتها،-المعجمةبالشين-مشيحاوأصلها،سريانية

.الأولالقولوهذا،عبيدأبوقاله،اليهود

وقيل،حيسمن:فقيل،مادتهافياختلفواعربيةإنهاقالواوالذين

.!سم:من

بلدانفييسيحلأنه،يسيحساحمن،قفعل:الأولونفقال،اختلفواثم

السين،إلىحركتهاوثقلتالياءفأسكنت،قسئيحأصله،جميعهاوأقطارهاالدنيا

الثاني.القولوهذا،الياءعلىالكسرةلاستثقالهم

قعيل،وقطعهاالأرضفيسارإذا،قستحمنمشتققسيح:الآخرونوقال

وداك،الأرضبقطعيختصهذاأنقبلهوماهذابين1()والفرق،فاعلبمعنى

الثالث.وهذا،البلادجميعبقطع

كلها.الأقوالوسرد

ولم:المسيحعيسىفيقوله:الأنوار)2(مشارقفيعياضالقاضيوقال

لأنه:فقيل،معناهفيواختلف،كتابهفياللهسماهكمااسمهضبطفييختلف

علىفهو،فيهاوسياحتهالأرضلمسحه:وقيل،برأعاهةذيعلىمسحإذاكان

لأن:وقيل،لهلاأخمصالرجلممسوحكانلأنه:وقيل،فاعلبمعنىفعيلهذا

لأن:وقيل،والحسنالجمال:والمسحة،حسنأخلقأخلقهأي،مسحهالله

اللهخصهاسمهو:وقيل،ممسوحأي،مفعولبمعنىهنافهو،مسحهزكرياء

الصذيق.هو:وقيل،به

.!والفريق:العروستاجفي(1)

.()مسحالآئارصحاحعلىالأ.دوارمشارق2()
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وأهلالرواةفأكثر،ومعناهلفظهفيفاختلفالدجالالمسيحوأما:قال

عندووقع،جمهورهمعنالأصولفيقيدناهوكذا،الأولمثليقولونهالمعرفة

وحكاه،أيضأوبتثقيلهاوالسينالميمبكسرالموط!فيإسحافأبيشيخنا

الميمكسرمن:قال،سراجبنمروانأبيعنالتجيبيعبداللهأبوشيخنا

غيرهوخفف،بشيءليس:وقال،الهرويهذاوأنكر،شريب،مثل،شذد

بعضهم:قال،الأنبياءكتابفيالأصيليبخطمقيدأوجدتهكذا،السين

بعضهم:الحربيوقال،السلامعليهعيسىوبينبينهللتفرقةفيهالميمكسرت

لاوأنه،كلههذايأبونهؤلاءوغير،عيسىفيويفتحهاالدجالفييكسرها

،الهدىمسيحعيسى،وأنالسينوتخفيفالميمفتحفيالاسمينبينفرق

الضلالة.مسيحوهذا

المعجمة-بالخاء-المسيخضد-المهملةبالحاء-المسيح:الهيثمأبووقال

ملعونأ.خلقأخلقهإذا:ومسخه،حسنأخلقأخلقهإذا،اللهمسحه

اللغةأهلوبعض،بينهمايفرقونالحديثأهل:الصوفيبكرأبووقال!

الأميروقال،ذلكيرونلاوأكثرهم،السينوتشديدالميمبكسرللدجاليقولون

لمسحمسيحأسميإنما:وقيل،المعجمةبالخاءالصوريمنسمعته:أبوالنصر

العين.الممسوح:والمسيح،عينيهإحدى

لمسحه:وقيل،مفعولبمعنىفيكون،الدجالسميوبه:عبيدأبوقال

.الدجالسميوبه،الأعورالمسيح:وقيل...فاعلبمعنىفيكون،الأرض

ابنعيسىأنهادعىدجالتيميةابنالإسلامشيخعصرفيظهرذلكومع

المتفلسفةالردفيالمرتادببغيةالمسماةرسالتهفيالإسلامشيخقالكما،مريم

!!تحادوالابالحلولالقائلينمنلحادالإأهلوالباطنيةوالقرامطة

نأوادعىام835سنةولدالذيأحمدغلامميرزاقاديانقريةفيظهركما

!!والمدينةمكةبعدالمقدسةالبلدةهيقاديانوأن،فيهحلتقدالمسيحروح

!!الضلالاتتلكآخرإلى
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عنالخروجخشيةولولا،المفترياتتلكعلىالردفيكتبألفتوقد

.(1)الأباطيلتلكتجاهيذكرأنيجبمالذكرتالبحثموضوعية

:جزيرةإلىاأرفؤ

إليه،ألجأت:الشيءإلىأرفأت:لأفعالاصاحبقال:)2(المازريقال

أرفأت:العينصاحبوقال،تصلححيثموضعهاإلىقربتها:السفينةوأرفأت

ترسي.حيثالسفينةمرفأ:غيرهوقال،الشطمنقربتها:السفينة

السفينة:قربأ

صغارهاوهي،قياسغيرعلىقاربجمعهو:قالوا:)3(عياضقال

.الكبارللسفنوأسبابهمبالناسالمتصرفة

.أ)4(السفينةفيافقعدوا:شيبةأبيابنمصنفوفي

السفينةأخرياتبالاممربأرادإنما:الكسائيوقال:5()عياضقال

،الخاصرةهوالذيالقربمنوكأنه،منهاالنزولمنيقربماإلىوخواصرها

أخرياتأفيماهانابنوروايةلاسيما،أفعلعلىفاعليجمعأنكرهوكأنه

التفسير،علىالروايةهذهفساعدته(السفينةآخرأفيبعضهاوفي،أالسفينة

والرد..النصرةط،باكستانربوة،لهاميةالإوالخطبة،الهندفيالناصريالمسيح:انظر(1)

النبوةعلىثورةوالقاديانية،684-11:654:المعبودعون:فيالضلالاتتلكعلى

،المودوديالأعلىأبو:القاديانيةوالمسألة،الندويالحسنأبو:والإسلامالمحمدية

العالمرابطة(القاديانية:الهدامة)الحركاتحسينالخضرمحمد:القاديانيةوطائفة

المكرمة.مكة،لإسلاميا

،واللسان،العروسوتاج،والنهاية،الأنوارمشارق:وانظر،7:927:المعلمإكمالإكمال(2)

.)رفأ(الوسيطوالمعجم

.()قربالأنوارمشارق)3(

.8:586:المصنف(4)

.7:927:المعلمإكمالإكمال(51
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وقال-وكسرهاالراءبفتح-المعروفالقاربأنهللجيانيمثلهالإمامقالهوما

كما-.(..)فقعدواشيبةأبيابنويصححه،صغيرةسفينةالقارب:الخليل

.الإمامقالهلماتشهدالروايةفهذه-سبق

الشعر:كثيرأهلبدابة

معنى:1()القرطبيقالفقد،الشعر،كثيرأهلبأدابة:لهقوعنوأما

شعروهي،المهلبةومنه،الشعرمنغلظما:والمهلب،الشعرغليظ""أهلب

شخصأ:قالىوكأنه،المعنىعلىحملأأهلبوذكر،بهيخرزالخنزيرالذي

.وحمراءكأحمرالقياسلأنه،هلباء:لقالالمعنىراعىولو،أهلب

وهو،أربععلىتمشيالدابةهذهأنعلىبناءهذا:الأبئيوقال

كانلوإذ،الشعراكثرةمندبرهمنفئلهمايدرونألا:لقولهالمناسب

؟اأنتأما:وقولهم،لهامخاطبتهمولكن،ذلكيخفلمالقامةمنتصب

:قالحيث،الآخرالطريقنصوهو،القامةمنتصبإنسانأنهاعلىيدل

.2(،)شعرهيجرإنسانأأفلقي

للدجالأن:-المعبودعونفيكما-بينهماالجمعفيويحتمل

:جساستين)3(

.امرأة:والثانية،دابة:إحداهما

فيوأخرى،دابةصورةفيتارةتمثلتشيطانةكانتالجساسةأنويحتمل

.أرادتشكلأيفيالتشكلوللشيطان،امرأةصورة

تعالى:قولهفيكما،مجازأدابةالمرأةتسمىأنويحتمل

.028:السابقالمرجع(1)

.121)4292(:52-الفتنمسلم)2(

.11:946:المعبودعون)3(
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.يىزفقا!آلئ!غلىالألأزصيىآفيد%تةصينؤتا!!

.هود(سورة6)آية

الجساسة:

صاحبفإن،الحديثفيصريحأوردقدالجساسةلفظمفهومأنومع

!"زعموا!قولهللجساسةتعريفهعقبذكرقداللسان

منبالمهملةالتيالكلمةأصلمفهومذكرالبحثمنهجيةاقتضتهناومن

الجس،من،وبالجيم1(-حجر)ابنذكركما-الخمسالحوالسإحدى،الحاسة

وقال،أعمبالحاءالتيفتكون،الحواسإحدىوهي،باليدالشيءاختباربمعنى

للتأكيد،الثانيذكر:الأنباريابنوقال،واحدبمعنىهما:الحربيإبراهيم

استماعوبالحاء،عوراتهمعنالبحث:بالجيموقيل،وسحقأبعدأ:كقولهم

التابعين،صغارأحدكثيرأبيبنيحىعنالأوزاعيرواهوهذا،القومحديث

:وبالحاء،الشرفييقالماوأكثر،الأمورمواطنعنالبحث:وبالجيموقيل

تتبع:بالجيموقيل،القرطبيهذاورجح،والأذنالعينبحاسةيدركعماالبحث

ثعلب.اختياروهذا،لنفسهتتبعه:وبالحاء،غيرهلأجلالشخص

إنقاذإلىطريقأتعئنلوماالتجسسعنالنهيمنوششثنى:حجرابنقال

فواتمنحذرأذلكعنوالبحثالتجسس!فيشرع..مثلاالهلاكمننفس

استدراكه.

التبحث.:التجسس:)2(البخاريوقال

.عبيدةتفسيرابيهو:حجر)3(ابنقال

،والمفردات،واللسان،العروسوتاج،اللغةمقايش!معجم:وانظر،01:794ةالباريفتح(1)

.()زرىوالفائق،()جسسوالنهاية،الأنوارومشارق

.الجاسوسباب-141والسيرالجهاد-65:البخاري(2)

.6:671:الباريفتح)3(
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الأخبارلتجسسها:1(-)النوويقال!كما-بذلكسميتسةوالجسط

الأرضدابةإنها:العاصبنعمووبن)2(عبداللهعنوجاء،للدجال

.القرانفيالمذكورة

تعالى:قولهإلىيشير

تيهم!آلأزصىينذآتةممىقتمآخرتجتاغقتهتمآتقؤلمؤح!قإذا!!

أتجق!ه.يوينونلاثاتئنا!مالؤأآلتاسىآن

.(النملسررة82)آية

والعجائبالغرائبمنالكريمالقرآنفيالمذكرةالدابةشأنفيقيل:قلت

النصوصعندالغيبشؤونفيالوقوفوعلينا،القرآنتفسيرعنهننزهأنيجبما

.بها)3(يعتدالتي

اغتلم:حينالبحرفصادفنا

حدماالإسمانيجاوزأن:والاغتلام،حدهوجاوزهاجأي:()4المازريقال

.والمباحالخيرمنله

أمواجه.وارتفعتهاج:(5)عياضوقال

.81:78:النوويبشرحمسلم(1)

وفي،!العاصبنعمروبنعبداللهبدل،العاصبنعمروبنعبدالرحمن:السابقالمرجعفي2()

.العاصبنعمروبنعبداللهعن7:278:المعلمإكمالإكمال

وتفسير،بعدهاوما02:41:الطبريوتفسير،بعدهاوما31:235:القرطبيتفسير:انظر)3(

،42:712:الرازيوالفخر،4:471:الشوكانيوتفسير،بعدهاوما3:437:كثيرابن

بعدها،وما6:91:المسيروزاد،31:4686:والقاسمي،1-3:52153:والزمخشري

بعدها.وما01:232:المعانيوروح

.7:528:المعلمإكمالإكمال(4)

النبوةودلائل،()غلمالوسيطوالمعجم،واللسان،النهايةوانظر،)غلم(الأ.لوارمشارق5()

.2:655:للأصبهاني
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صلتاء:لسيفابيده

باثنتينتاءوآخره،اللاموسكون:بضمهاويقالالصادبفتح:عياضقال

.1()مسلولومعناه:مفتوحةفوقها

.شاهرأمجردأأي:)2(الأصبهانيوقال

ماهو؟:

كونهيريدإنمالأنه،زائدةبل،للنفيهنا"ما"ليست:)3(عياضقال

.بالمشرق

ركبتميمألأن،الضميرعلىابتدىءكلام"الشامبحر"في:القرطبيوقال

،الشامببحرمتصللأنه"اليمنبحر"أو:فقال،الشكعليهطرأثم،الشامبحرفي

منبللا":فقالبالتحقيقعنهوأضربذلكنفىإنهثم،الإبهامأرادأنهويحتمل

..فيهبعدلاوهذا،اللفظوبتكرار،الزائدة"ما"بذلكأكدثم"المشرققتل

هيإنماالحرفزيادةأنتقررلمامؤكدة"ما"كانتإنما:الأتيقال

تكرارهواللفظيالتأكيدأنمنتقررلماتأكيدأتكراراللفظكانوإنما،للتأكيد

بعينه.اللفظ

لأكملا*6

.(صلت)الأدوارمشارق(1)

.واللسان،والنهاية،والصحاح،اللغةتهذيب:وانظر،2:656:النبوةدلائل(2)

.7:281:المعلمإكمالإكمال)3(
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الثانيالفصل

اوو-!لثثبصات

مقدمة:

للصحابةبئنلجي!الرسولوأن،وغيرهمسلمرواهالحديثأنعرفناأنوبعد

فإن،وغيرهالدجالالمسيحعنبهيحذثهملماموافقالحديثأنالمنبرعلى

ماردإلىالبحثمنهجيةتدفعنا،الصحيحالحديثهذاإلىوتجهتكثيرةشبهات

يلي:فيماوذلك،الكلامبنالايطولحتى،منهاالرديستحق

وردها:ولىالأالشبهة

صحيح-في!شي!النبيا(-أيعنهإالحديثراويةأنالمنارتفسيرفيجاء

النبيإنوقالت،المهاجراتمنقيسبنتفاطمةهي،ومشكلاتهبطولهمسلم

منسمعهبماالمنبرعلىوحذثهم،ونساءرجالأالمسجدفيالناسجمعىلمجيم

روىقدجلالتهعلىوهو،وحدهالشعبيعنهارواهوقد،الحكايةهذهمنتميم

علىأثنواالمحذثينولكن،منهميسمعولميرهملمالذينالصحابةمنكثيرعن

ئج!!منهابالسماعصرحأنهعلى،مراسيله

بأنهعلمهمع،الشعبيعنقولهالمنارصاحبيقحمكيفأدريولست

.!!منها؟بالسماعصرح

الشعبي:مكانة

،)2(خمسينالذهبيمنهمذكر،الصحابةمنكثيرعنحذثقدوالشعبي

.9:294:المنارتفسير(1)

بعدهاوما41:28:الكمالتهذيب:وانظر،(11)3بعدهاوما4:492:النبلاءأعلامسير2()

،432،532،452:ا:والصغير،(1692)154-6:054:الكبيرالبخاريوتاريخ،3(240)

بعدها.وما5:56:التهذيبوتهذيب،6:642:سعدابنوطبقات،21:922:بغدادوتارلخ
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الصحابة.منالخمسينهؤلاءومخير:وقال،قيسبنتفاطمةمنهم

يرسليكادلا،صحيحالشعبيمرسل:العجلياللهعبدبنأحمدوقال

صحيحأ.إلا

حذثإذا:يقولمعينبنيحيىسمعت:خيثمةأبيبنأبويكروقال

به.يحتجثقةفهوفسماهرجلعنالشعبي

عباسابن:!سماللهرسولأصحاببعدالناسكان:عيينةبنسفيانوقال

زمانه.فيوالثوريمما،زمانهفيوالشعبي،زمانهفي

قط،بيضاءفيسوداءكتبتما:الشحبيعنشبرمةبنعبداللهوقال

بحديثرجلحدثنيولا،عليئيعيدهأنفأحببتبحديثرجلحدثنىولا

حفظته.إلا

حجر،ابقالحافظقول-بإيجازذكر-أن1(المنار)صاحبيلبثولم

:)2(الفتحفيالحافظقالهماذكرضرورةأرىوهنا

فاطمةمعرواهفقد،كذلكوليس،فردغريبأنهبعضهمتوهموقد

روايةمنأحمدفأخرجههريرةأبوأما،وجابر،وعائشة،هريرةأبوقيسبنت

داودأبووأخرجه،بطولهأبيهعنهريرةأبيبنالمحررعنعامرالشعبي

فلقيت:الشعبيقال،فاطمةعنالشعبيروايةعقبماجهوابن،مختصرأ

استوىأ:قالهريرةأبيعنآخروجهمنيعلىأبووأخرجه،فذكرهالمحرر

المسجد-ناحيةفيتميمأ-فرأىتميمحدثني:فقال،المنبرعلىءلمجيمالنبي

:قالثم..الحديثفذكرا0000حدلمنيبماالناسحدث،تميميا:فقال

القاسملقيتثم:قالالشعبيعنالمذكورةالروايةفيفهوعائشةحديثوأما

وأما،قيسبنتفاطمةحذثتكبماحذثتنيعائشةعلىأشهد:فقالمحمدابن

.9:294:المنارتفسير(1)

:11:المعبودوعون،6:374،814:أحمدمسند:وانظر،34134-31:0:الباريفتح)2(

4766(543).
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:قالجابرعنسلمةأبيروايةمنحسنبسندداودأبوفأخرجهجابرحديث

البحرفييسيرونأناسبينماإنهأ:المنبرعلىيومذاتجمتناللهرسولقال

فلقيتهم،الخبزيريدونفخرجوا،جزيرةلهمفرفعت،طعامهمفنفد

جابرأأنوفيه،بيساننخلعنسؤالهموفيه،الحديثفذكر.،..الجساسة

أسلم،قدفإنه:قلت،ماتوإن:قال،ماتقدإنه:فقلت،صيادابنأنهشهد

كلاموفي،المدينةدخلوإن:قال،المدينةدخلفإنه:قلت،أسلموإن:قال

لاذاكإذأمرهمنظهرمايكونأنيجوزلاوأنه،ملبسأمرهأنإليئإشارةجابر

.الزمانآخرفيخروجهبعدمنهتوقعماينافي

هوصيادابنأنمراتعشرأحلفلأن:ذرأبيحديثمنأحمدأخرجوقد

حديثومن،صحيحوسنده،هوليسأنهواحدةأحلفأنمنإلىأحد،الدجال

الطبراني.أخرجه،مراتعشربدل،""سبعأقاللكن،نحوهمسعودابن

خميع:بناللهعبدبنالوليدمكانة

الحافظقالكما-داودأبيروايةذكرعقب1(المنار)صاحبقالذلكومع

تهامشكلامنشيءفيهوليس،!!الرواياتتلكيقويلا:"وهوحسنبسند-

الوليدأنيعلموهو،لأجلهاحسنأفجعلهبهاالحافظقواهبل،وغرائبهاالمعنوية

روىوإن،ضعيفسلمةأبيعنروايةالزهري-بالتصغير-جقيعبنعبداللهابن

علىزادهفيماالتهذيبتهذيبفي-الحافظأي-نفسههوقالفقد،مسلمعنه

يشبهلابماثباتالأعنينفردإنه:وقال،الضعفاءفيذكرهحبانابنأنأصله

لوأنهالحاكمعنوذكر،بهالاحتجاجبطلمنهذلكفحشفلما،الثقاتحديث

"/أولىلكانمسلملهيخرجلم

أيضأ--الحافظنقلكما،الثقاتفيذكرهحبانابنأنيذكرلم:قلت

العجلي،قالوكذلك،ثقة:معينبنيحيىعن،منصوربنإسحاقوقال

فيالبخاريلهروى:المريوقال،أحاديثلهثقةكان:سعدابنوقال

.9:394:رلمنااتفسير(1)
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.1()ماجهابنسوىوالباقون،الأدب

صحيحة،الأولالفصلفيسبقتالتيبرواياتهالحديثأننتبيقوهكذا

قيس.بنتفاطمةبروايتهانفردتولا،مسلمبهينفردولم

فيالقولجملةأنإلىينتهيالمنارصاحبترىأنفعجبتعجبوان

!!)2(مصنوعأنهعلىيدلالجساسةحديث

حكملهليسصحتهتقديروعلى:فقالموقفهبضعفشعرأنيلبثلمثم

!!الدجالأحاديثسائرفييقالوكذلك،!!المرفوع

منليستلأنها،وأمثالهاالأحاديثتلكعلىيقفأنمسلمعلىولايجب

.!!لإسلاماأركانمنولالإيماناأركان

يأتي!فيماإليهذهبماوسنرد

وردها:الثانيةالشبهة

اللهرضيالداريتميمالجليلالصحابيفيالطعنجاهدأريةأبوحاول

الدجالشأنفيجاءماوكذلك،مسيحياته)3(منالجستاسةحديثوأن،عنه

.!السلامعليهعيسىونزول

فيعنهتعالىاللهرضيالجليلالصحابيهذافضائلعنوسنتحدث

الرابع.الفصل

فيواختصر،وأخرفقدم،رضارشيدالشيخعنالنقلفيريةأبووأساء

.()4دعواهيؤيدبماالقول

338-4:337:الاعتدالوميزان،(023)931-11:381:التهذيبتهذيب:انظر(1)

.671()3-31:3537:الكمالوتهذيب،6:435:الكبرىوالطبقات،(2369)

بعدها.وما9:594:المنارتفسير(2)

إليهذهبلماتأييدآالنصارىكتبعنريةأبينقولوانظر،بعدهاوما821:السنةعلىأضواء)3(

.-186ا85:هامشفي

السابق.المرجعفيجاءبماالمقارنةمع،بعدهاوما28:575:المنارمجلة:انظر(4)
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نزولفيالواردةوالأحاديث،الجساسةحديثبينجمعتدعواهلأنونظرآ

..رضارشيدالشيخعننقلكما،أكثرالنصارىعقيدةوأنها،السلامعليهعيسى

.!!(الحديثفي)المسيحياتعنوانتحتذلكوذكر

تلكعلىيقفأنمسلمعلىيجبلاأنهزعمرضارشيدالشيخلأنونظرا

!!(1)الإسلامأركانمنولاالإيمانأركانمنليستلأنها،وأمثالهاالأحاديث

الذيالغيبمنغيبالأمرأننذكرأنالبحثمنهجيةتدفعنا،وذاكلهذا

ماكائنألبشرفيهقوللاوأنه،عنهصحفيمالمجي!المصدوقالصادقعنهحدثنا

هـانما،أقوالهمعلىنعتمدولا،النصارىكتبمننأخذلاأناعنهغابكما،كان

تعالى:اللهقولوحسبنا،نبيناوسنةربناكتابمننأخذ

آلميضؤؤتؤتمتؤيهبويتلتيتزيقلأ4آئيهتبآقلييققىإن!

.6لع--علأ!شحهيداغتئهغييهؤخ

.النساء(سورة951)آية

ذلك:معنىبعضهمفقال،ذلكفيالتأويلأهلاختلف:جرير)2(ابنقال

يعني(موته)قبلبعيسىيعنيقؤيهط!قئلبهثيترمننإلاآئكئئحآقلىفقوإن)

الدجالى،لقتلنزلإذابهيصدقونجميعهمأنإلىذلكيوجه،عيسىموتقبل

ءش!م.إبراهيمدين،الحنيفيةالإسلامملةوهي،واحدةكلهاالمللفتصير

الأقوال!ذكرثم،ذكرهعنالمقاميضيقمماذلكقالمنوذكرالطبري

:وقال،لأخرىا

أهلمنوإن:ذلكتأويل:قالمنقولوالصواببالصحةالاكوالوأولى

عيسى.موتقبلبعيسىليؤمننإلاالكتاب

السابق.المرجع:انظر(1)

.12-6:81:الطبريتفسير(2)
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هوجريرابنقالهالذيأنولاشك:1()وقالالقولهذاكثيرابنونقل

قتلمناليهودادعتهمابطلانتقريرفيالآيسياقمنالمقصودلأنه،الصحيح

لمأنهاللهفأخبر،ذلكالجهلةالنصارىمنلهمسلممنوتسليم،وصلبهعيسى

رفعهإنهثم،ذلكلايتبينونوهم،الشبهفقتلوا،لهمشئبهوإنما،كذلكالأمريكن

الأحاديثعليهدلتكما،القيامةيومقبلسينزلوإنه،حيباقوإنه،إليه

ويضع،الخنزيرويقتل،الصليبويكسر،الضلالةمسيحفيقتل..المتواترة

السيف،أوالإسلامإلايقبللابل،الإيمانأهلمنأحدمنلايقبلهاحتىالجزية

عنيتخلفولا،حينئذالكتابأهلجميعبهيؤمنأنهالكريمةالآيةهذهفأخبرت

:قالولهذا،منهمواحدبهالتصديق

.!قؤيهقتلبوءثيتئيقلأ4آتيهتتآهلييققىإن!

منوافقهمومناليهودزعمالذي،السلامعليهعيسىموتقبلأي

وصلب:قتلأنهالنصارى

.لإرخما!شحهيداغقتهخيكؤنلقنضؤآؤتؤتم!

إلىنزولهوبعد،السماءإلىرفعهقبلمنهمشاهدهاالتيبأعمالهمأي

.(2)لأرضا

عنهاللهرضيهريرةأباسمعالمسئببنسعيدأنوغيرهماالشيخانويروي

:)3(لمجي!اللهرسولقال:قال

.577:ا:كثيرابنتفسير1()

وتفسير،6711-5:1711:القاسميوتفسير،11-6:01:القرطبيتفسير:انظر)2(

.2:472:الجوزيابنوتفسير،276:ا:الشوكانيوتفسير،3:881:الاكوسي

واحمد:،(551)الإيمان-ا:ومسلم،لهواللفظ،3(4)48الأنبياءأحاديث-06:البخاري)3(

الرزاقوعبد،(681)8الإحسان:حبانوابن،(2)233والترمذي،2:042،385

الآئارمشكلشرح:والطحاوي،(04)78ماجهوابن،(01)79والحميدي،(04802)

.()4275السنةشرح:والغوي،1(1،45)30
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فيكسر،عدلأمريمابنفيكمينزلأنليوشكن!بيدهنفسيوالذيأ

يقبلهلاحتىالمالويفيض،الحربويضع،الخنزيروبقتل،الصليب

.،فيهاوماالدنيامنخيرأالواحدةالسجدةتكونحتى،أحد

شئتم:إنواقرءوا:هريرةأبويقولثم

آلمنقؤؤتؤتمقؤييمقتلبوتينئعتنالأآتكتفآهلييققىإن!

.ل!!ا!شهيدالمختهخيكؤن

.النساء(سورة951)آية

تلاإنما:الجوزيابنقال،المذكوربالإسنادموصولهو:1(حجر)ابنقال

الواحدةالسجدةتكوناحتى:لقوله،مناسبتهاإلىللإشارةالايةهذههريرةأبو

المانهم،وشدة،الناسصلاحإلىبذلكيشيرفإنه،افيهاوماالدنيامنخيرأ

الدنيا،جميععلىالواحدةالركعةيؤثرونلذلكفهم،الخيرعلىوإقبالهم

الركعة.بهاويرادتطلقوالسجدة

الصدقة،منأفضلتكونحيمئذالصلاةأنالحديثمعنى:القرطبيقال

اوإنا:الآيةفيوقوله،أحديقبلهلاإذ،بهالانتفاعوعدم،ذاكإذالماللكثرة

نزلإذاوالنصارىاليهودوهم،الكتابأهلمنأحديبقىلاأي،"ما"بمعنى

ليؤمننإلا:أقولهفيالضميرأنإلىهريرةأبيمنمصيروهذا،بهآمنإلاعيسى

بعيسىليؤمننإلاأي،عيسىعلىيعود،موتهأقبلقولهفيوكذلك،،به

بنسعيدطريقمنجريرابنرواهفيماعباسابنجزموبهذا،عيسىموتقبل

موتقبل:قالالحسنعنرجاء)3(أبيطريقومن،)2(صحيحبإسنادعنهجبير

أهلأكثرونقله،أجمعونبهآمنوانزلإذاولكن،لحيئالآنإنه!والله:عيسى

سبق.كماوغيرهجريرابنورجحه،العلم

.6:685:الباريفتح(1)

.6:81:الطبريتفسير(2)

.!خطاوهو!وجاء"آه6:8:الباريفتحفي)3(
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رسولقال:قال!هريرةأبيعنحنظلةعنصحيحبسندلأحمدروايةوفي

:1()!ك!يمالله

وتجمع،الصليبويمحو،الخنزيرفيقتل،مريمابنعيسىينزلا

،الروحاءوبنزل،الخراجويضع،يقبللاحتىالمالويعطي،الصلاله

.،يجمعهماأو،يعتمرأومنهافيحج

:هريرةأبووتلا:قال

آلمنضؤؤتؤمقؤيهبمتلبوثيتئيق(لأآتكتنبآهلىينلضإن!

.ترثص-؟بم!شيهيداغتتهغقكون

هذا:أدريفلا،عيسى:-موتهقبلبهيؤمن:قالهريرةأباأنحنظلةفزعم

؟هريرةأبوقالهشيءأو،ء!مالنبيحديثكله

فيالضميرأنيريد"عيسى:-موته"قبل)قوله:شاكرأحمدالشيخقال

الأصولفيالثابتهووهذا،للضميرتفسيرفهو،عيسىعلىعائد""موته

ذكربدون"عيسىموت"قبل:كثيرابنوتفسير،المسانيد)2(جامعوفي،الثلاثة

قريب.والأمر،للفظهاحكايةلا،الآيةلمعنىتفسيرأفيكون،الضمير

بعيسىليؤمننإلاالكتابأهلمنوإن:أنه:للآيةالصحيحهوالمعنىوهذا

عليهعيسىأنأنكرمنعلىيردأيضأوهو،الطبريقالكما،عيسىموتقبل

سينزلأنهعلىويدل،إليهاللهرفعهوأنه،يمتلمالسماءفيحيأيزاللاالسلام

.(ذلكفيالمتواترةبالأحاديثثبتكما،الزمانآخرفيالسماءمن

كقوله:الآيةوهذه:كثيرابنقال

.ئملمتتاعؤ!تيتمؤإتإ!

.(الزخرفسورة61)آية

.0978()51:27:أحمدمسند1()

.7:21:المسانيدجامع2()
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ينزلوأنه،الساعةاقترابعلىودليلأمارةأي،بالتحريك""لغثموقرى

.1()يديهعلىاللهفيقتلهالدجالالمسيحخروجبعد

:قالالأنصاريعقيلابنمولىيحىأبيعنأحمدوروى

أدريفما،قطرجلعنهاسألنيماالقرآنمنآيةعلمتلقد:عباسابنقال

يحدثنا،طفقثمعنها؟فيسألوالهايفطنوالمأم،عنهايسألوافلمالناس!أعلمها

الغدراحفلما،غدأراحإذالهاأنا:فقلت،عنهاسألناهنكونلاأنتلاومناقامفلما

فلا،قطرجلعنهايسألكلمالقرآنمنآيةأنأمسذكرت،عباسابنيا:قلت

وعنعنهاأخبرني:فقلتلها؟يفطنوالمأم،عنهايسألوافلمالناسأعلقهاتدري

لقريش:قاللمجيرراللهرسولإن،نعم:قالقبلها؟قرأتاللاتي

علمتوقد،خيرفيهاللهدونمنيعبدأحدليسإنه،قريشمعشرياأ

.محمدافيتقولوما،مريمابنعيسىتعبدالنصارىأنقريش

اللهعبادمنوعبدأنبيأكانعيسىأنتزعمألست،محمديا:فقالوا

وجل:عزاللهفأنزل:قال.تقولونلكماآلهتهمفإنصادقأكنتفلئن،صالحأ

يصحذوئرفي!.متةقؤفثقزيوقثلأإذاصئيربأبق!ؤلتا

.(الزخرفسورة57)آية

.يضخون:قال؟يصدونما:قلت:قال

.للشماعؤ!ثيقمؤإتلإ!

)2(القيامةيومقبلالسلامعليهمريمابنعيسيخروجهو:قال

.:583اةكثيرابنتفسير1()

يحصوأبو،صحيح"إسناده:شاكراحمدالشيخقال2(129)328932-:4:احمدمسند)2(

وآخرهالدالوفتحالصادوسكونالميمبكسر-!"مصدغواسمه،-القافبفتح-المعرقبهو

،والذيعفراء!بنمعاذمولى:ويقال،عمروبنعتدالله"مولىانهالتهذيبوفي،مهملةعين

وغيرهعليئعنروىتابعيوهو،الأنصارمولىانهفالظاهر،الأنصاريعقيلابنمولىانههنا

عالما=كان:الدهنيعماروقال،مسلملهواخرج،التشيعأجلمنفيهوتكلموا،الصحابةمن
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شرطأياللساعةالعلمالسلامعليهعيسىوإناأصمانه:الزمخشريقال

عباسابنقراءةوذكربهص،العلملحصولعلمأالشرطفسفى،بهتعلمأشراطهامن

.(1ا)اللعثمءوقرى:لوقا،العلامةوهو:لقاالعلمأ

المسلمأنأو،المسيحياتمنالحديثيكونأنذلكبعدأيقبل،ترى

.!!وأمثالها؟الأحاديثتلكعلىيقفأنعليهيجبلا

عليه:المتفقالسابقالحديثفي!شي!الرسولأقسموقد،يقالأنيمكنوماذا

..،.عدلأمريمابنفيكمينزلأنليوشكن!بيدهنفسيوالذيأ

!!الحديث

!!؟النصوصعندالغيبشؤونفيالوقوفمسلمكلعلىالواجبمنأليس

وردها:الثالثةالشبهة

عرضناالتيللآيات")2(الرسالة"مجلةفيشلتوتمحمودالشيخالإمامعرض

الأدلة،فيالنظرإلىدعته-فضيلتهقالكما-ضجةأثاربما،الثانيةالشبهةردفيلها

)1(

)2(

والحديث!الأعرجوهو!مصدع:فقال2(1)76الكبيرفيالبخاريوترجمه،عباسبابن-

منحاتمأبيعننحوهذكرثم،الموضعهذاعنا32-4:311:التفسيرفيكثيرابنذكره

:قال(04271)انظر،للطبرانيأيضأونسبة،7:401:المجمعفيوهو،عباسابنحديث

الصحيح،رجالرجالهوبقية،الحفظسيءوهو،وغيرهأحمدوثقه،بهدلةبنعاصموفيه

عنحبانابنواخرجه،مردويهلابنايضأونسبة،7:358:المنثورالدرفيالسيوطيوذكره

أنزول:قال،أللساعةلعلمإوانه:قولهفيى!يورالنبيعنعباسعنعفراءابنمولىيحيىأبي

فيالطبريوأخرجه،عاصموفيه681()7الإحسان:أالقيامةيومقبلمنمريمابنعيسى

ومن،عباسابنعلىموقوفأبهالنجودأبيابنعاصمعن،سفيانطربقمن52:09:التفسيو

فضيلعنعطيةابنطريقومن،عباسابنعن،رزينأبيعن،عاصمعن،وقي!شعبةطريق!

.953-4:538:الشوكانيتفسير:وانظر،عباسابنعن،جابرعن،مرزوقابن

،6:221:القرآنيةالقراءاتومعجم،41:222:الرازيالفخر:وانظر،3:424:الكشاف

.7:532:المسيروزاد

من5(15،815،91)7:الأعدادفي،ونشر(4)62العدد:العاشرةالسنة:الرسالةمجلة

.عشرةالحاديةالسنة
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النظرةعلىالردمنانتهىأنوبعد،1(،)"الفتاوىكتابهفيالردلهذاخلاصةذكرثم

:فقالالأحاديثفيالثانيةالنظرةإلىانتقل،رايهيؤيدبماآياتمنساقوافيماالأولى

واحاديث،آحادأحاديثكونهاعنتخرجلاإنها:فيهامانقول"وموجز

!لملم!منكرهايكفرعقيدةيثبتيقينأتفيدلاتصحمهماالآحاد

ليسالأحاديثتلكألفاظعليهتدلمااإنإقالأنإلى،دعواهيؤيدومضى

!م/!بهاالإيمانيجبعقيدة

:)2(تعالىلقولهتفسيرهعبدهمحمدالشيخالإمامعننقلكما

.ؤئظفزئر!قتإمفكؤزائتؤييفإيئيييممعآلتةذقاإذ!

.(عمرانآلسورة55)آية

:طريقتانهناهاللعلماء)اقال

فيسينزلوأنه،وروحهبجسدهحيأرفعأنه:المشهورةوهي:إحداهما

..تعالىاللهيتوفاهثم،بشريعتناالناسبينليحكمالزمانآخر

الظاهرمعناهعلىالتوفيوأن،ظاهرهاعلىالآيةأن:الثانيةوالطريقة

.ملم.الروحرفعوهو،بعدهسيكونالرفعوأن،العاديةلإماتةاوهو،منهالمتبادر

الزمانآخرفيوالنزولالرفعحديثفيالطريقةهذه))ولصاحبقالثم

:تخريجان

الغيبأمورمنلأنه،اعتقاديبأمرمتعلقآحاد)3(حديثأنه:أحدهما

فيوليس،اليقينهوفيهاالمطلوبلأن،بالقطعيإلامنهايؤخذلا،الاعتقادية

متواتر.حديثالباب

ثانية..ط،القلمدار،بعدهاوما95:الفتاوى1()

بعدها.وما3:631:المنارتفسير:انظر(2)

في،النجارعبدالوهابالشيخمنهم،ذكرهمعنالمقاميضيقكثيرونالشبهةبهذهتعلقوقد)3(

.424:الأنبياءقصص
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ء3م.نزولهتاويل:وثانيهما

فيالواردالراجحالأولالقولاختصرشلتوتالشيخالإمامأنونلاحظ

الثانيةذكرالطريقةعلىالتركيزوحاول،-سبقكما-المشهورةالأولىالطريقة

فيليسأنهعلىالتركيزوبخاصة،مرجوحةوهيترجيحهاجاهدآحاولالتي

!!المقاصدشرحصاحبعنهونقلمابنحووالتأويل،متواترحديثالباب

بأنه-صريحنص-القرآن-أيفيهليساقولهرضارشيدالشيخعنونقل

كلفيحاولواوقد،النصارىأكثرعقيدةهيد!انما،السماءمنينزل-عيسىأي

!لمم!المسلمينفيبثهاظهورالإسلاممنذزمان

.!!الثانيةالشبهةفيذلكردوسبق

وكان،إليهرفعالذيالسؤالبمناسبةكتبالمراغيالشيخالإمامأنذكركما

:(1قال)المراغيالشيخالإماموأن،الفتوىتلكفيسببأذلك

رنجعالسلامعليهعيسىأنعلىقاطعصريحنصالكريمالقرآنفيليس)ا

تنم،السابقةالآيةوذكر..رروحهبجسمهالآنحيأنهوعلى،وروحهبجسمه

بجسمهالانفهوحي،وروحهبجسمهرفعأنهعلىالعلماءجمهورلكن:قالى

الذيالمقامعندهملهاكان،وردتأحاديثعلىبناءبهذاالآيةوفسروا،وروحه

الأحاديثدرجةتبلغلمالأحاديثهذهولكن:قالثم،بهاالقرآنتفسيريسوغ

وأالقرآنمنبنصإلاتجبلاوالعقيدة،عقيدةالمسلمعلىتوجبالتيالمتواترة

بمم!!متواتربحديث

:الاحادحجية

صدورمنيلزمولا،الأحاديثقبولفيشرطأليسالتواترأنومعلوم

فهناك،النقليتواترأنالصحابةمنحشدوفي،المنبرعلىع!ي!النبيعنالحديث

.بتصرف28-18:ويلفتاا(1)
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العقيدةقضايامنكثيرفيوهي،ذكرهاعنالمقاميضيقالتيالكثيرةالأحاديث

قسيمالاحادأنوحسبنا،متعددةطرقمنرويتوقد،بهاالإيمانيجبالتي

روايةالتحديثقواعدوفقالحديثصحمتىوأنه،السنةأغلبويشمل،المتواتر

به.الأخذالمسلمعلىيجبفإنهودراية

منهم:..ذكرهمفيالحديثيطولالذينالأئمةالآحادحجيةذكروقد

.(4)وغيرهم،)3(تيميةوابن،(2)والنووي،(1)الشافعي

كثير:ابنالحافظقول

عنالمقاميضيقالتيالكثيرةكثيرالأحاديثابنالحافظذكروقد،هذا

قبلالزمانآخرفيالسماءمنالأرضإلىمريمابنعيسىنزولفي،ذكرها

المسيحويقتل،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعووأنه،القيامةيوم

.5()الدجال

الثانية.الشبهةردفيبعضهاذكرناأنوسبق

حاديث:لأاتراتو

من،عقي!اللهرسولعنمتواترةأحاديثئهذه"كثير)6(ابنالحافظقالثم

والنواس،أمامةوأبي،العاصأبيبنوعثمان،مسعودوابن،هريرةأبيرواية

شريحة،وأبي،جاريةبنومجمع،العاصبنعمروبنوعبدالله،سمعانابن

عنهم.اللهرضي،أسيدبنوحذيفة

ها.بعدوما899:الرسالة:انظر(1)

بعدها.وما61:مسلمصحيحمقدمة:انظر)2(

.76،405،215،425،525-73:المرسلةالصواعقمختصر:انظر)3(

:31:والفتح،الواحدخبرإجازةفيجاءماباب-االآحاداخباركتاب-59:البخاري:انظر(4)

بعدها.وما642

بعدها.وما578:ا:كثيرابنتفسير)5(

بعدها.وما582:السابقالمرجع)6(
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المنارةعندبدمشقبل،بالشامأنهمنومكانهنزولهصفةعلىد!ةوفيها

الصبح.صلاةإقامةعنديكونذلكوأن،الشرقية

منارةوسبعمائةوأربعينإحدى741()سنةفيالأعصارهذهفيبنيتوقد

بسببهدمتالتيالمنارةعنعوضأ،منحوتةحجارةمنبيضاءالأمويللجامع

القيامة،يومإلىالمتتابعةاللهلعائنعليهمالنصارىصنيعإلىالمنسوبالحريق

أموالهم.منعمارتهاأكثروكان

عليهمريمابنعيسىالمسيحعليهاينزلالتيهيأنهاالظنونوقويت

يقبلفلا،الجزيةويضع،الصليبويكسر،الخنزيرفيقتل،السلام

...الإسلامإلا

هذافيذلكعلىلهوتسويغوتشريعوتقريربذلكلمجزالنبيمنإخباروهذا

فييدخلونكلهمولهذا،أنفسهممنشبههموترتفع،عللهمتنزاححيث،الزمان

تعالى:قالولهذا،يديهوعلى،السلامعليهلعيسىمتابعينالإسلامدين

ية.لآا.!تؤيهطلويتللئؤمتنلأ4لكنفآآهلىيق!إن!

المقاميضيق،مستقلةتآليففيالأحاديثهذهالعلماءمنكثيرونأفردوقد

ذكرها.عن

شاكر:احمدالشيخقول

:1(شاكر)أحمدالشيخيقولالشبهةهذهردختاموفي

بهذه،فيهنحياالذيعصرنافي،المجردونأو،المجذدونلعبوقد"

آخرفي،السلامعليهمريمابنعيسىنزولعلىصراحةالدالةالأحاديث

،تارةالإنكارعلىالمنطويبالتأويل:-الدنياالحياةانقضاءقبل،الزمان

.!أخرىالصري!وهدالإنكار

.21:257:احمدمسند1()
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،يؤمنونيكادونلاأو،بالغيبيؤمنونلا-أمرهمحقيقةفي-أنهمذلك

الدينمنفيهامامضمونيعلم،مجموعهافيالمعنىمتواترةأحاديثوهي

مم!!التأويلولاالإنكاريجديهمفلا،بالضرورة

وردها:الرابعةالشبهة

تميممنلهالرسولروايةإ"إن1()قولهرضارشيدالشيخعنريةأبونقل

النبيبهحذثبماملحقأالحديثتجعلهل-العللمنسندهاسلمإن-الداري

تقريرهأو،ءلجيمإجازتهعلىقياسأ،أصلهبصدقفيجزم،نفسهتلقاءمن!شي!

؟وجوازهحلهيدلإذ،للعمل

فهو،الغيبيعلمكانماوالنبيهنا-لهلامحلالقيالسهذاأنلناالظاهر

بملمشبهةبهتحفلمإذا،الصدقعلىالناسكلاميحملالبشركسائر

!!أحاديثهمفيوالكفارالمنافقينصدقماكثيرأجمي!النبيأنزعمثم

!!فيهاالكاذبتصديقعنالأنبياءيعصمالتيالدينأمورمنليسهذاوأن

العلل.منسلمالحديثسندأنعرفناأنوسبق

يلي:فيماالشبهةهذهورد

التقرير:مفهوم

:)2(الأصولوأهلالسننأهلعرففيلمجيروالنبيمنوالتقريرالإقرار

فيأو،يديهبينفيمفعلأو،قيلقولإنكارعنجميرالنبييسكتان"

."بهوعلم،عصره

مصر،.أولىط001-91:99:المنارمجلةعننقلآا48:المحمديةالسنةعلىأضواء(1)

اهـ.3341-335

هـ.ا635الحلبي.مصطفىط14:الفحولإرشاد(2)

37

http://kotob.has.it



والسكوت،الإنكارعنسكوتلأنه،السكوتمننوعأالتقريريكونوكما

إنكارهايمكنالأفعالبعضلأن،الفعلعنكفأيكونقدفإنه،القولعنكف

منبهعلمماعلىالإنكارعن-شيررالنبي"كفالإقرارأننرجحهناومن،بالفعل

.(1")فعلأوقول

التقرير:مكانة

:-جمهورهمإليهذهبماعلى-المحذثينعند-السنةأنومعلوم

وسيره،والخلقيةالخلقيةوصفاته،وتقريراته،وأفعاله،لمجيمالنبي"أقوال

وأنه،سيرتهوحسن،حراءغارفيتحنثهمثل،البعثةقبلأخبارهوبعض،ومغازيه

.لما)2(الخلقوخسن،الخيرصفاتمنذلكإلىوما،أميآكان

محمدسيدناعنصدر"ما:-العضدعرفهاكما-الأصولييناصطلاحوفي

.تقرير")3(أو،فعلأو،قولمن-القرآنغير-لمجمم

وأفعاله،،أقوالهمنع!ي!مالنبيعنجاء"ما:بقولهحجرابنوعرفها

.(4")بفعلههتموما،وتقريره

حدثماإلىينصرفالإطلاقعند"الحديث:تيميةابنالإسلامشيخوقال

ثم.!الثلانةالوجوههذهمنثبتتسنتهفإن،دماقراره،وفعله،قولهمن:النبوةبعد

المقصودوهو،الحديثمسمىفييدخلكله"فهذا:الأمثلةضربأنبعدقال

.2:69:الشرعيةالأحكامعلىودلالتها-شنووالرسولأفعال1()

وتوجيه،01:81:تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع:وانظر،01:والمحدثونالحديث(2)

الحديث:فيوالوضع،95:التشربعفيومكانتهاوالسنة،61:التدوينقبلوالسنة،2:النظر

.62:والسنةوالمستشرقون،37:ا

،331:الفحولوانظرإرشاد،2:22:الحاجبابنمختصرضرح:عننقلآ68:السنةحجية)3(

اصطلاحاتوكشاف،9:والمحدثونوالحديث،12:التشريعفيومكانتهاالنبويةوالسنة

.4:66:والموافقات،3:307:الفنون

.الريان.ط31:952:الباريفتح(4)
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بقوله،يكونإنماوذلك،الدينعلىبهيستدلمايطلبإنمافإنه،الحديثبعلم

.(1")قرارهإأو،فعلهأو

يفعللما-لجروالنبيتقريرأنعلىاتفقوا"وقد:حجرابنالحافظوقال

تنفيالعصمةلأن،الجوازعلىدال،إنكاربغير،عليهويطلع،يقالأو،بحضرته

.")2(باطلعلىيقرفلا،الإنكارعلىيترتبمما،غيرهحقفييحتملماعنه

جمعفيالمنبرعلىجمي!النبيبهحذث"قد:شهبةأبوالدكتورأستاذناوقال

منوغيرهالدجالالمسيحعنبهيحذثهمكانلماموافقأواعتبره،الصحابةمن

.")3(مسلمغيرالتقريرتحتيدخللابأنهفالقول،الكبرىالساعةأشراط

"والأحاديث:قالثم..كاذبأ"صدقءلمجي!النبيأنيثبت"لم:اليمانيوقال

وكما،العادةعنخارجشأنهمنكثيرأأنمنهاويعلم،كثيرةالدجالشأنفيالثابتة

فيبالقرآنذلكثبت،حضرمنيراهمبشرأفيتمثلونلهماللهيأذنقدالملائكةأن

وثبت،ذلكوغير،لمريمالملكتمثيلوفي،لوطومعإبراهيممعالملالكةقصة

لتميمتعالىاللهكشففيوالحكمة:قالأنإلى..أحاديثعدةفيالسنةفي

جموالنبيكانلماموافقأفيكون،بذلكيخبرواأنعنهلهمكشفعماوأصحابه

بعدمجقيررالنبيقالإذ،الحديثفيبئنوهذا،بهوثوقأالمسلمونفيزداد،بهيخبر

لتميم:ذكره

.،الدجالالمسيحعنأحدثكمكنتالذيوافقحديثأوحدثنيأ

.،؟بذلكحدثتكمكنتألاهلأ:قالثم

كنتالذيوافقأنهتميمحديثأعجبنيفإنهأ:فقال.نعم:الناسفقال

.()4اومكةالمدينةوعن،عنهأحدثكم

بعدها.وما81:6:الإسلامشيخفتاوىمجموع(1)

الرسولأفعالفيالتقريرحجيةوانظر،بالتقريرالعملشرطوفيه31:335،337:الباريفتح2()

بعدها.وما2:301:الشرعيةالأحكامعلىودلالتهاغ!

.89:السنةعندفاع)3(

هـ.ا378القاهرة،ومكتبتهاالسلفية.ط431:الكاشفةا"دوارا(4)
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الدينأمورمنليسهذاأنمنزعمه"وما:شهبةأبوالدكتورأستاذوقال

غيريولاأناأدريولا،منعأأشدفيهاالكاذبتصديقعنالأنبياءيعصمالتي

تميمبهحذثماكانولو؟الدينأمورمنالساعةبأشراطيعتبرالأخبارلاكيف

مقكثيرفيحدثكما،بهأخبرفيماالحقبيانعنالوحيسكتلماكذبأ

فينزل،يبطنودطماخلافياقولونوأضرابهمالمنافقونكانحينما،لأحيانا

.1(")كذبهمومبينأ،لهمفاضحأالوحي

وردها:الخامسةالشبهة

المسيحعن-عبدهمحمدالشيخالإمامأي-سئل:المنارصاحبوقال،هذا

والقبائحوالدجلللخرافاترمزالدجال"إن:)2(فقال،لهعيسىوقتل،الدجال

.إ"!وحكمها)3!بأسرارهاوالأخذ،وجههاعلىالشريعةبتقريرتزولالتي

!!الإمامالشيخعننقلماأسوأمنوهذا

واضحوهو،شيخهيتعقبولمسكتالمنارصاحبأنفعجبتعجبوإن

!!ذكرهاعنالمقاميضيق،كثيرةالدجالشأنفيوردتالتيوالأحاديث،البطلان

:قالجمي!النبيعنعنهاللهرضيأنسعنوغيرهماالشيخانرواهماوحسبنا

منلهليس،والمدينةمكةإلا،الدجالسيطؤهإلابلدمنليسأ

بأهلهاالمدينةترجفثم،يحرسونهاصافينالملائكةعليهإلانقبنقابها

.()4،ومنافقكافركلاللهفيخرج،رجفاتثلاث

.99:السنةعندفاع1()

.3:731:المنارتفسير)2(

حكمحيث،وجديفريدمحمدمنهم،ذكرهمعنالمقاميضيق،كثيرونالفريةبتلكتاثروقد)3(

.008-8:788:العشرينالقرنمعارفدائرة:انظر:ملفقةموضوعةبأنهاجميعهاعلى

،(92)43الساعةوأشراطالفتن-25:ومسلم،(8811)المدينةفضائل-92:البخاري(4)

،238:ومختصرآ،3:191:وأحمد،83:ا:"أالتحفةفيكما!"الكبرىفيوالنسائي

:حبانوابن،(2252)7:632:والبغوي،21:811،51:431:شيبةأبيوابن

.)3068(51:421:الإحسان
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وفي،الدجالشأنفيالواردةالكثيرةالأحاديثفييقالأنيمكنوماذا

!!وغيرهما؟الشيخانرواهاوقد،الدجالفتنةمنالاستعاذة

لمذهبحجةالدجالقصةفي..الأحاديث:إفذه1()عياضالقاضيقال

علىوأقدره،عبادهبهاللهابتلىبعينهشخصوأنه،وجودهصحةفيالحقأهل

وجميعالسنةأهلمذهبهذا:قالأنإلى..تعالىاللهمقدوراتمنأشياء

بم".والنظاروالفقهاءالمحذثين

الساعة:شراطوأالفتنحاديثبأالإيمانوجوب

بأحاديثالإيمانوجوبذكرإلىمسوقأالشبهاتتلكردختامفيوأجدني

خاتمبرسالةالشهادةمقتضياتمنانطلاقأ،-سبقمافوق-الساعةوأشراطالفتن

الإيمانيجبودرايةروايةالتحديثقواعدوفقلمجيمعنهصحماوأن،لمجيرالنجيين

ذكرها.عنالمقاميضيقمعلومةذلكعلىوالأدلة،به

الأئمة:قوالأمن

بنايطوللاحتى،ذلكفيالأئمةأقوالبعضبإيجاز--نذكرأنوحسبنا

علامات:اؤسائرالعلاماتبعضذكرأنبعدحنيفةأبوالإمامقالفقد،الحديث

.)2(كائنحقالصحيحةالأخباربهوردتماعلىالقيامةيوم

بأن!والإيمان)3(السنةأصولذكرأنبعدحنبلبنأحمدالإماموقال

فيه،جاءتالتيوالأحاديث،كافرعينيهبنمكتوب،خارجالدجالالمسيح

لدلم".ببابفيقتلهينزلالسلامعليهمريمابنعيسىوأن،كائنذلكبأنوالإيمان

وأهلالحديثأهلعليهماإ6جملة()4الأشعريأبوالحسنالشيخوقال

.بتصرف81:58:النوويبثرحمسلم1()

بيروت،العلميةالكتبدار،القاريعلىلملاشرحهمعا68:حنيفةلأبي،اكبرالفقه)2(

اهـ.404

.711:أحمدالإماممناقب)3(

اهـ.938المصريةالنهضة،534:الأشعريالحسنلأبي،الإسلاميينمقالات(4)
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الثقاترواه،وماعنداللهمنجاءوما،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإقرارالسنة

بخروجويصدقون:قالأنإلى..شيئأذلكمنيردونلا،لمجب!اللهرسولعن

لم.يقتلهوالسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىوأن،الدجال

لمجيم،اللهرسولبهأخبرمابكلالإيمانيجب:1()المقدسيقدامةابنوقال

فيسواء،وصدقحقأنهنعلم،عناغابأو،شهدناهفيماعنهالنقلبهوصح

أشراطذلكومن:قالثم..معناهحقيقةعلىنطلعولم،وجهلناهعقلناهماذلك

وخروج،فيقتلهالسلامعليهمريمابنعيسىونزول،الدجالخروجمثل،الساعة

مما،ذلكوأشباه،مغربهامنالشص!روطلوع،الدابةوخروج،ومأجوجيأجوج

كا.النقلبهصح

منعيسىونزول،الأعورالدجالبخروج:اؤنؤمنإ2(الطحاويوقال

!3السماء

أهلمذهبوهذا،حقوخروجهالدجالبوجود"الإيمان)3(القرطبيوقال

بموالحديثالفقهأهلوعامةالسنة

العقل:علىالنقلتقدم

النقلفيالعقلتحكيمفإن،الإيمانوجوبمن-عرفناكما-الأمركانواذا

وتأويلهاتارةالصحيحةالأحاديثبعضورد،نحرافالاهذامظاهرأهممن

ومايقبلهماوبين،يستطيعلاومايدركهأنالعقليستطيعمابينتمييزدون،أخرى

.(4)تيميةابنالإسلامشيخذلكفيالقولأفاضوقد،يرفضه

ولم،تتعداهلاإليهتنتهيحدأللعقولجعلاللهإن")5(الشاطبيوقالط

اهـ.385مكة،الماجدية.ط،المقدسيقدامةلابن،الاعتقادلمعة(1)

اهـ.193الإسلاميالمكتب،الألبانيتحقيق994:الطحاويةالعقيدةشرح)2(

.بيروت،الحياةمكتبة،بكير.أحمددتحقيق778:التذكرة)3(

بعدها.وماا:ا:المعقوللصريحالمنقولصريحموافقة:انظر()4

بعدها.وما2:752:الاعتصام(5)
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الأدلةويقيم،الوجوهيعددومضى..مطلوبكلفيالإدراكإلىسبيلآلهايجعل

وهو،بإطلاقحاكمعليهثبتوقد،بإطلاقحاكمأيجعللاالعقلانعلى

التأخير،حقهماويؤخر،وهوالشرعالتقديمحقهمايقدمأنالواجببل..الشرع

علىتنبيهأ..يساركفيوالعقل،يمينكفيالشرعاجعل:وقال..وهوالعقل

/لم.العقلعلىالنقلتقديم

الحكمة:وجوهمن

اليهودادعتهمابطلانالسلامعليهالمسيحنزولأحاديثفينبصرذلكومع

الأمريكنلمأنهفأخبر،ذلكالنصارىمنلهمسلممنوتسليم،وصلبهقتلهمن

وإنه،إليهرفعهإنهثم،ذلكيتبينونلاوهم،الشبهفقتلوا،لهمشمبهوإنما،كذلك

سينزلدمانه،-الثانيةالشبهةردفيكثيرابنالحافظقولمنسبقكما-حيباق

..الخنزيرويقتل،الصليبويكسر،الدجالالمسيحفيقتل،القيامةيومقبل

.الإسلامرايةوترتفع

وأنه،أبديةحياةالمسيححياةأنمنالنصارىادعتهمابطلان-أيضأونبصر-

فيسبقكما-بعدهيعيشوالبمثيارثلمنموتهعنالمعبرةالأحاديثفيوذلك،إله

وإقبالهم،المانهموشدةالناسصلاحإلىيشيرذلكفإن-أيضأالثانيةالشبهةرد

الدنيا.جميععلىالواحدةالركعةيؤثرونلذلكوأنهم،الخيرعلى

المسيحبأنجازمأاعتقادأيعتقدونالذينالمسلمينعقيدةموافقةنبصركما

اللهيهلكينزلوحين،إليهاللهرفعهلىانما،يقينأيصلبولميقتللمالسلامعليه

اللهرضيهريرةأبيعنصحيحبسندوغيرهأحمديروي،الإسلامإلاكلهاالملل

:1(قال)جميمالنبيأنعنه

،الإسنادصحيح:وقال!،2:595:والحاكم،(4432)داودوأبو،2:604،437:احمد(1)

،2(5480)الرزاقوعبد،682(1)234-51:233:الإحسان:حبانوابن،الذهبيووافقه

.23-6:22:تفسيرهفيوالطبري
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أولىوأنا،واحدودينهمشتىأمهاتهم،لعلاتإخوةالأنبياءأ

فإذا،نازلدمانه،نبيوبينهبينييكنلملأله،مريمابنبعيسمىالناس

ثوبانعليه،والبياضالخمرةإلىمربوعأرجلآفاعرفوهرايتموه

ويقتل،الصليبفيدق،بلليصبهلموإنيقطرراسهكأن،ممضران

زمانهفياللهفيهلك،الإسلامإلىالناسويدعو،الجزيةويضع،الخنزير

وتقع،الدجالالمسيحزمانهفياللهوبهلك،الإسلامإلا،كلهاالملل

البقر،معوالتمار،الإبلمعالأسودترتعحتى،الأرضعلىالأمنة

أربعينفيمكث،تضرهملابالحئاتالصبيانوبلعب،الغنممعوالذئاب

.،المسلمونعليهوئصلي،ئتوقىثم،سنة

:حبانابنزاد

.اعليهاللهأصلوات
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الثالثالفصل

صيا!ابحقصةإلثل!الىوف!

مقدمة:

يلي:فيماالدجالصيادابنقصةإشكالرفعإلىالبحثمنهجيةوتدفعنا

:1(قال)المنكدربنمحمدعنوغيرهماالشيخانيروي

بالله؟تحلف:قلت،الدجالالصيادابنانيحلفعبداللهبنجابررأيت3

لح!شيمالنبيينكرهفلم،لمجيمالنبيعندذلكعلىيحلفعمرسمعتإني:قال

الأنمة:قوالأ

عنالبخاريفيهانزلالتيالأحاديثأحد:"ؤهوحجر)2(ابنالحافظقال

ذلكوبينبينهبواسطةالبخاريوأخرجها،شيخعنمسلمأخرجها،مسلم

..التصريحبطريقغيرهاالصحيحفيليسأحاديثأربعةوهي،الشيخ

عليه،ينكرفلملمجي!اللهرسولعنديحلفعمرسمعلماجابرآكأن:وقال

التصريحيعارضهألابالتقريرالعملشرطأنبقيولكن،المطابقةمنهفهم

فإن،الجوازعلىذلكدلفأقرهشيئأ-لمجيروالنبيبحضرةفعلأوقالفمن،بخلافه

دليلثبتإلاإن،التقريرذلكنسخعلىدلذلكخلافافعلءلمجيمالنبيقال

قالعمرأنتقدمقيلفإن،جابردليلقررأنبعدبطالابنوقال،الخصوصية

جمي!:النبيفقال،عنقهأضرباللهرسوليادعني:صيادابنقصةفيىلج!رللنبي

والطحاوي،(9292)الفتن-25:ومسلم،735(5)والسنةبالكتابالاعتصام-69:البخاري(1)

.المعبودعون(9534)داودوأبو،(492)3ايائارمشكلفي

.337-31:336:الباريفتح2()
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.1(ا)قتلهفيلكخيرفلايكنلموان،عليهتسلطنجلنهويكنإنا

حلفعندإنكارهعنسكوتهيدلفلايعني،أمرهفيترددأنهفيصريحفهذا

:جوابانذلكوعن:قال،هوأنهعلىعمر

أعلمهفلما،الدجالبأنهتعالىاللهيعلمهأنقبلكانالترديدأن:أحدهما

حلفه.عمرعلىينكرلم

الخبرفييكنلموإن،الشكمخرجالكلامتخرجقدالعربأن:والثاني

ملخصأ.انتهى.قتلهعنصرفهفيلمجيمالنبيتلطفمنذلكفيكون،شك

كالحديث،هوالدجالصيادابنأنعلىيدلمما،جابرعنوردماذكرثم

:قال)2(عمرابنعنصحيحبسندعبدالرزاقأخرجهالذي

،طفيت)3(قدعينهفإذا،اليهودمنرجلومعهيومأصيادابنلقيتا

أنشدك!صيادابنيا:قلترأيتهافلما،الجملعينمثلخارجةعينهوكانت

فقلت:،والرحمنأدريلا:قال-هذانحوأو-؟عينكطفيتمتىالله

فزعم،ثلاثأفنخر:قال،فمسحها:قال؟رأسكفيوهيتدريلا،كذبت

اخس،ذلكفعلتأعلمنيولا:قال،صدرهعلىبيديضربتأنياليهودي

ذلكفذكرت:قال،قدريأعدولالعمريأجل:قال،قدركتعدوفلن

عنديخرجالدجالأننتحدثفإنا،الرجلهذااجتنب:فقالت،لحفصة

.ايغضبهاغضبة

فذكرامرتينالقيته:وقال،(عمر)4ابنعننافعطريقمنمسلمورواه

فعلتمتى:فقلتقال،عينهنفرتوقد،أخرىلقيةأفلقيته:قالثم،الأولى

.(4531)ئزلجناا-32:ريلبخاا(1)

.2(8320)11:693:المصنف2()

،وذكرونتأتورمتأي:والفاءالنونبفتح:النوويقال،نفرت(3292)الفتن-25:مسلمفي)3(

.81:57:النوويبشرحمسلم:تصحيفأنهاوالظاهر،أوجهعلىرويانهالقاضي

.(3292)الفتن-25:مسلم(4)
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نإ:قال؟رأسكفيوهيتدريلا:قلتقال،أدريلا:قال؟أرىماعينك

قال،سمعتحمارنخيركأشدفنخرقال،هذهعصاكفيخلقهااللهشاء

أناوأما،تكسرتحتىمعيكانتبعصاضربتهأنيأصحابيبعضفزعم

ما:فقالتفحذثهاالمؤمنينأمعلىدخلحتىوجاءقال،شعرتما!فوالله

."ايغضبهغضبالناسعلىيبعثهماأول"إن:قالقدأنهتعلمألم؟إليهتريد

أنهفالجواب،أمرهفيالترددعلىيدلأيضأهذا:قيل"فإن:بطالابنقال

أنهفيالشكيقعفلم،مريمابنعيسىيقتلهالذيالدجالأنهفيالشكوقعإن

..!!كتفالنبيبهمأنذرالذينالكذابينالدجالينأحد

حلفجوابعنالأولالسؤالفيعود،الدجالبأنهالجزمتسليمعدمومحصله

علىدليلعمروابنحفصةقصةفيلكن،المعهودالدجالأنهعلى،جابرثم،عمر

للجنس.لاللعهدعنهماالواردةالقصةفيواللام،الاكبرالدجالأراداأنهما

كان:1(قال)نافععنعقبةبنموسىعنصحيحبسندداودأبوأخرجوقد

:يقولعمرابن

.صياداابنالدجالالمسيحأنأشكما!واللهأ

،الدجالبأمرتتعلقأخرىقصةالخدريسعيدأبيمعصيادلابنووقع

:قال)2(سعيدالخدريأبيعن،نضرةأبيعنداودطريقمنمسلمفأخرج

،الناسمنلقيتقدأما:ليفقال،مكةإلى!ائدابنصحبت!

يولدلاإنهأ:يقوللمجيراللهرسولسمعتألست،الدجالأنييزعمون

ع!ي!اللهرسولسمعتليسأو،ليولدفقد:قال،بلى:قلتقال.،؟له

ولدتفقد:قال،بلى:قلت،،؟مكةولأالمدينةألايدخل:يقول

إني!واللهأما:قولهآخرفيليقالثمقال،مكةأريدأناوهذا،بالمدينة

فلهسني،:قال،هووأين،ومكانهمولدهلأعلم

.(435)11:4838:المعبودعرن1()

.)2792(98الفتن-52:مسلم)2(

47

http://kotob.has.it

http://tahasafeer.blogspot.com/



سعيدأبيعن،نضرةأبيعنالتميميسليمانطريقمنروايةوفي

قال)1(:

مالي.الناسعذرتهذا:)2(دمامةمنهوأخذتني،صائدابنليقالو

وقد،؟يهودي!إنه:لمجي!اللهنبييقلألم!محمدأصحابيا؟ولكم

،نحوهفذكر،أسلمت

:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنالجريريطريقومن

فتفرق،منزلأفنزلناقال،صائدابنومعناعفارأأوحخاجألأخرجنا

قال،عليهيقالمماشديدةوحشةمنهفاستوحشت،وهوأناوبقيتالناس

تحتوضعتهفلو،شديدالحرإن:فقلت،متاعيمعفوضعهبمتاعهوجاء

:فقال،بفسر)3(فجاءفانطلق،غنملنافرفعتقال،ففعلقال.الشجرة

نأأكرهأنيإلابيمآ،حارواللبنشديدالحرإن:فقلت!سعيدأبااشرب

آخذأنهممتلقد!سعيدأبايا:فقال-يدهعنآخذقالأو-يدهعنأشرب

خفيمن!سعيدابايا،الناسلييقولمماأختنقثم،بشجرةفأعلقهحبلأ

مانحوذكرثم!الأنصارمعشرعليكمخفيمالمجيداللهرسولحديثعليه

إني!واللهأما:قالثم،أعذرهأنكدتحتى:سعيدأبوقال:وزاد،تقدم

(لح)4اليومسائرلكتبأ:قلتقال،الآنهووأين،مولدهوأعرفلأعرفه

النبيسكوتمنأكثرجابرحديثفيإ"ليس)5(البيهقيعنحجرابنونقل

.2(9)0927:السابقالمرجع(1)

بشرحمسلم:واللومالذممنلىاشفاقحياءاي:مخففةميمثم،مفتوحةمعجمةذال:دمامة2()

.15-81:05:النووي

المرجع:وأعساس،العينبكسر،عساسوجمعه،الكبيرالقدحوهو،العينبضم:بغس!)3(

.15:آلسابق

19)1792(.:52-الفتنمسلم)4(

.31:338:الباريفتح(5)
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جاءهثم،أمرهفيمتوقفآكانء!ي!النبييكونأنفيحتمل،عمرحلفعلىءلمجيم

منتمسكوبه،الداريتميمقصةتقتضيهماعلىغيرهبأنهتعالياللهمنالتثبت

صيادابنفيالتيالصفةرتكون،أصحوطريقه،صيادابنغيرالدجالبأنجزم

؟الدجالفيماوافقت

البيهقيعندطرقهبعض"!وفيوقال،مسلمأخرجهاكماتميمقصةوذكر

فييخرجالذياكبرالدجالأنفيه:البيهقيقال،صحيحوسندها،شيخأنه

ىلمجب!أخبرالذينالكذابينالدجالينأحدصيادابنوكان،صيادابنغيرالزمانآخر

لمهوالدجالصيادبابنيجزمونالذينوكأن،أكثرهمخرجوقد،بخروجهم

./م.تميمبقصةيسمعوا

يكونأنفيحتملعمرأما،الاطلاععدمعلىيحملأن"!فالأولىقالثم

الحلفإلىيعدلمسمعهالماثم،تميمقصةيسمعأنقبلمنهذلكحدث

منعليهاطلعكانمافاستصحب،لمجزالنبيعندحلفهفشهدجابروأما،المذكور

بنعبداللهبنالوليدروايةمن(1داود)أبوأخرجلكن،لمجيرالنبيبحضرةعمر

الجساسةقصةفذكر،-سبقكماجابر-عنعبدالرحمنبنسلمةأبيعنجميع

فيإن:سلمةأبيابنليفقال:-الوليدأي-قال:قال،تميمقصةبنحووالدجال

.صياد،ابنأنهأصائدابنهوأنهجابرشهد:قال،حفظتهماشيئاالحديثهذا

أسلم.وان:قال،أسلمقدفإنه:قلت،ماتوإن:قال،ماتقدفإنه:قلت

.)2(المدينةدخلوإن:قال،المدينةدخلقدفإنه:قلت

تميم.قصةعلىيطلعلمجابرأأنزعممنعلىبه)3(ويتعقب

ملخصه:مافقالالتقريرمسألةعلىدقيقالعبدابنتكلموقد

يكونفهل،شرعيحكمفيهليسأمرعنجمي!النبيبحضرةأخبرإذا")

.(6043)المعبودعون(1)

.784-11:764:المعبودوعون،31:933:الباريفتح:انظر(2)

.31:933:الباريفتح)3(
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ابنعلىحلفهفيلعمروقعكما،الواقعفيمامطابقةعلىدليلأجميمسكوته

هوصيادابنأنعلىإنكارهعدميدلفهل،عليهينكرفلم،الدجالهوصياد

لاأوعمرحلفإلىوششند،عليهيحلفصارحتى،جابرفهمهكما،الدجال

نظر.فيهيدل؟

منهوالعصمةومناطهاالمسألةمأخذلأن،يدللاأنهعنديقربوالأ:قال

تحققعدمفيهيكفيولا،البطلانتحقيقعلىيتوقفوذلك،باطلعلىالتقرير

فيحتاج،الصحةتحققعدمالبيانوجوبفييكفيأنهمدعيدعيأنإلا،الصحة

الظن،غلبةعلىذلكعلىالحلفيسوغالتقرير،نعم،عنهعاجزوهو،دليلإلى

بمالعلمعلىذلكتوقفلعدم

مستوفيالسكوتيكونأنالبطلانتحققعدممنيلزمولا"حجرابنقال

الأولى!خلافقسممنعليهالمحلوفيكونأنيجوزبل،الطرفين

منتابأنهفروي،كبرهبعدصيادابنأمرفيالسلفإ"اختلفالخطابيقال

يراهحتى،وجههكشفواعليهالصلاةأرادوالماوأنهم،بالمدينةوماتالقولذلك

3لماشهدوا:لهموقيل،الناس

أنهفيمشتبهوأمره،مشكلةصيادابنقصة:العلماءقال!!1()النوويوقال

قال،الدجاجلةمندجالأنهفيولاشك،غيرهأمالمشهورالدجالالمسيحهو

،غيرهولاالدجالالمسيحبأنهإليهيوحلممجي!النبيأنالأحاديثوظاهر:العلماء

كانفلذلك،محتملةقرائنصيادابنفيوكان،الدجالبصفاتإليهأوحيل!انما

سبقكما-عنهاللهرضيلعمرقالولهذا،ولاغيرهالدجالبأنهيقطعلالمجزالنبي

كافر،والدجالمسلمبأنههواحتجاجهوأما،(عليهتسلطفلنهويكنلمإنأ:-

دخلصيادابنوأن،المدينةمكةيدخللاوأنه،لهولدوقدللدجاللايولدوبأنه

صفاتهعناخبرإنمالمجيروالنبيلأن،فيهلهد!ةفلامكةإلىمتوجهوهو،المدينة

الدجاجلةاحدوكونه،قصتهاشتباهومن،الأرضفيوخروجهفتنتهوقت

بعدها.وما81:46:النوويبشرحمسلم(1)

http://kotob.has.it

http://tahasafeer.blogspot.com/



وجهادهوحجهالإسلامإظهارهوأما:وقال،صفاتهمنجملةوذكر،الكذابين

الذيالخطابيقولوذكر"!الدجالغيرأنهبصريحفليسعليهكانعمالىاقلاعه

سبق.

الراجح:القول

بعضهاعلىوالحكم،1()الرواياتبينوالترجيحالنقلفيحجرابنوأطال

:قالثم،بالبطلان

هوصيادابنوكون،تميمحديثتضمنهمابينبهيجمعما9!وأقرب

تبدىشيطانصيادابنوأن،موثقأتميمشاهدهالذيهوبعينهالدجالأن،الدجال

نأإلىقرينهمعفاستتر،أصبهانإلىتوجهأنإلىالمدةتلكفيالدجالصورةفي

"لمفيهاخروجهتعالىقدراللهالتيالمدةتجيء

.المقامهذافيأرجحهماهووهذا:قلت

؟؟-

.31:043:الباريفتح(1)

كاء!:ء
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الرابعالفصلى

الصأ،!تيي!الجليلىالححاب!فضاثلى

!كنهالله،ض!

مقدمة:

تدفعنا،أثيرتالتيالشبهاتورددنا،صحيحالحديثأنعرفناأنوبعد

اللهرضيالداريتميمالجليلالصحابيفضائلبإيجاز-نذكر-أنالبحثمنهجية

فلسطينعربمنالداريتميمإ"كان1(قال)المنارصاحبلأننظرأ،عنه

فيالمدينةنعيموأخوههوجاءوقد،زمانهراهبكانبأنهوصفوقد)سورية(

بحكايةلمجيمالنبيهووحذث،وأسلما،الهجرةمنتسعسنة!يبمالنبيعهدآخر

!3م!الغريبةالجسئاسة

الجليل-الصحابيهذافيالطعنجاهدأحاولالذيريةأبيدوروجاء

كنرتولىمنأولوأنه،مسيحياته)2(منالجساسةحديثوأن،-سبقكما

.!!المسيحياتهذه

:اريالدتميم

تجذيمة)4(بنس!ودبنخارجةبنأوسبنتميمإ1)3(المريالحافظيقول

.294-9:194:المنارتفسير(1)

.821-811:السنةعلىأضواء(2)

الكبيروالتاريخ،7:804:سعدابنطبقات:وانظر،8(50)4:632:الكمالتهذيب)3(

،472،2:621،331،933:ا:ليعقوبوالمعرفة،2(10)2:0516:للبخاري

-391:ا:والاستيعاب،(21)2:949:للطبرانيالكبيروالمعجم،044،607،3:28

وتهذيب،)86(2:244:النبلاءاعلاموسير،612-512:ا:الغابةوأسد،491

.21:47:الباريوفتح،519()251-115:ا:التهذيب

.()خزيمةالغابةأسدفي(4)
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لخم،بننمارةبنحبيببنهانئبنالداربنعديدبنذراع:ويقال،وداعابن

ابنكهلانبنعريببنيشجببناددبنمرةبنالحارثبنعديبنمالكوهو

لمجي!،اللهرسولصاحب،الداريرقيةأبو،قحطانبنيعرببنيشجببنسبأ

لأبيوالنسب،لأمهعبداللهبنبرالداريهندأخووهو،نسبهفيذلكغيروقيل

بيتونزل،عثمانقتلبعدالشامإلىانتقلثم،المدينةفيتميموكان،هند

بم3الهجرةمنتسعسنةفيإسلامهوكان،المقدس

مناقبه:من

نذكر،الجليلالصحابيهذامناقبعنالحديثبنايطول!لاوحتى

حذثوقد..منهفيقبللمجي!للنبييهدي")كان1(حجر)ابنالحافظقول

وعذ،والدجالالجساسةبقصةتميمعنالمنبرعلىوهوأصحابهلمجمرالنبي

منالداريتميموكان..الأصاغرعنالاكابرروايةوفي،مناقبهفيذلك

)2(3بممناقبوله،الصحابةأفاضل

ابنقرةعنإبراهيمبنمسلمطريقمنثقاترجالهبسندسعدابنوروى

أبيئ،:لمجي!اللهرسولعهدعلىالقرآنجمع:1)3(قالسيرينابنعنخالد

بمالداريوتميم،وزيد،وعثمان

أخبرنا،مسلمبنعفانطريقمنصحيحبسندأخرىروايةوفي

القرآنيختمكان)()4المهلبأبيعن،قلابةأبيعن،أيوبأخبرنا،وهيب

ءبمسبعفي

.21:47:الباريفتح(1)

،7:804:سعدابنوطبقات،76(5)ماجهوابن،(21)2:9447:الكبيرالمعجم:انظر2()

.934535-ةعبيدلأبيوالأموال

.2:535:الطبقات)3(

.3:005:السابقالمرجع()4
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:المحذثتميم

حديثعنهروىلمجيمالنبيأنذكرناأنسبقفقد،المحذثتميمعنوأما

الأصاغر،عنالاكابرروايةفيذلكويدخل،جدآشريفةمنقبةوهو،الجساسة

:(1)وقال،عنهروىمنذكرفيوأطال-أيضأ-المريالحافظذلكذكروقد

.البخاريسوىالجماعةلهروى

عندهوله،البخاريعلامةالمريلهيرقم""لمحجر)2(ابنالحافظقال

33الفرائضفيمعلقحديث

رجالفيصنفمنوكذا،الأطراففيصنفمنأغفلهإالحديث)3!وقال

وذكر،هناالنسخجميعفيثابتوهو،لهأخرجفيمنتميمأيذكروالم،البخاري

"الدينوهو،بابترجمةجعلهلكن،الإيمانفيحديثأروايتهمنالبخاري

)5(ملمغيرهعندهلهوليس،حديثهمنمسلمأخرجهوقد،(")4النصيحة

2(

3(

41

5(

.8(00)32328-4:6:الكمالتهذيب

.519()151:ا:التهذيبتهذيب

النبيوقال،ولايةلهلايرىالحسنوكان،يديهعلىأسلمإذاباب-22الفرائض-85:البخاري

ومماته،بمحياهالناسأولىهو:قال،رفعهالداريتميمعنولذكر(أعتقلمنالولاءأ:جميم

والنسائي،،أحمدوصلهالداريتميموحديث:وقال،الخبرهذاصحةفيواختلفوا

هدي:وآخرون،والنجاد،والدارمي،عاصمابيوابن،والطبراني،ماجهوابن،والترمذي

5:891:للبخاريالكبيروالتاريخ،بعدهاوما5:422:التعليقتغليق:وانظر،71:الساري

(526).

المسلمينولأئمةولرسولهللهالنصيحةالدينأ:مج!يروالنبيقرلباب-24-الإلمان2:البخاري

."ورسولهللهنصحوا)إذا:تعالىوقوله،،وعامتهم

وأحمد:،1-7:56157:والنسائي،(494)4داودوأبو،)55(الإيمان-ا:مسلم:انظر

،)837(والحميدي،711-961:ا:أحمدالإماممسندمنالشاميينوسشد،4:201

والطبراني،37:ا:عوانةوأبو،(5754-4574)436-01:435:الإحسان:حبانوابن

الجامعفيالسيوطيوأورده،35(41)والبغوي،(6821-21)4563-2:25:الكبيرفي

قال،عمرابنعنمسندهفيالبزاروالى،ثويانعنالتاريخفيالبخاريإلىمعزوآالصغير

علىتعقيبأ3:655:القديرفيضفيالمناويوقال،الصحيحرجالورجاله:الهيثمي

=عزاهفقد،ذهولوهو،الشيخيناحديخرجهلمهذاانالمصنفصنيعوتضية:السيوطي
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حديثأعشرثمانيةالشاميينمسندفيجمازمحمدعليالدكتورجمعوقد

لانخرجحتى،1(شاء)منفليراجعهاعليهاوعلقوخرجهاأحمدالإماممسندمن

حديثنا.موضئحعن

صاحببعدهومن،المنارصاحبقولئقبلانذلكبعدأيجوز،ترى

.!!؟السنةعلىأضواء

-ء!؟

،داودوابي،مسلمإلىحجرابنوعزاه،الداريتميمحديثمنمسلمإلىالدررفينفسههو=

مسلم.إلىالأذكارفيالنوويوعزاه،معلقأالبخاريوالى،موصولأواحمد

.(241-21)4815-961:ا:أحمدالإماممسندمنالشاميينمسند:انظر1()

56

http://kotob.has.it

http://tahasafeer.blogspot.com/



خاتهة

ياتي:ماإلىالدراسةهذهمنونخلص

.وغيرهمسلمروايةمنصحيحالحديث-ا

والمتن.السندفيالشبهتهافت-2

الله،كتابفيجاءماعندالغيبشؤونفييقفأنمسلمكلعلى3-

!لخيم،اللهرسولحديثمنصحوما

الضلالة،مسيحفيقتل،السلامعليهالمسيحنزولفيالأحاديثتواتر-4

إلىويدعوالناس،الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبويكسر

.الإسلامإلا،كلهاالمللزمانهفياللهفيهلك،الإسلام

الدالةبالأحاديثعصرنافيالمجردينأوالمجدديندورخطورة-5

وبالتأويل،تارةالصريحبالإنكارالسلامعليهعيسىنزولعلىصراحة

.اخرىالإدكارعلىالمنطوي

السنة.فيالتقريرمكانة-6

.صيادابنقصةإشكالرفع-7

عنه.اللهرضيالداريتميمالجليلالصحابيمناقب-8

يلي:بماوأوصي

الأحاديث،بعضفيالمتقدمينالحفاظبعضكلامبينالتفرقةضرورة:اولا

.والتسرعالتهجمعنهمعرفالذينكلاموبين،الحفاظبعضعليهمردوقد

روايةالتحديثأصولوفقالصحيحةالأحاديثعنالدفاعضرورة:ثانيأ

.المفترياتودحض،الشبهاتورد،ودراية
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الحق،نورمنشعاعالنقلأنومعرفة،العقلعلىالنقلتقديمضرورة:ثالثأ

عليه.يقدرلامابإدراكيحيطأنعاجزوالعقل،ويرىينظرأنللعقليضيء

الفنذلكفيغيرهمكلامعلىفنكلأهلكلامتقديمضرورة:رابعأ

وجد،وأنصفنظرمتىالإنسانفإن،فيهأعمارهموقطعوا،1(به)اختصواالذي

والتقييد،مسائلهلجميعوالتسهيل،لهوالضبط،بهالمعرفةمنفنأهللكل

لمما،طالبهعلىيصعبلماوالتدليل،بغرائبهوالإحاطة،فوائدهلشوارد

غيرهم.فيهيشاركهم

الروايةوقبول،عنهماللهرضيالصحابةمكانةمعرفةضرورة:خامسأ

لاثمومن،ذلكعلىاتفقواقدوخلفأسلفأوجمهورالأمةالسنةأهلوأن،عنهم

.)2(بحالفيهمالطعنيجوز

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

.بتصرف2:924:القواصممنالعواصم(1)

بعدها.وما53:ا:الباسمالروض:انظر)2(
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جلهواا!أ

.ط،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطتحقيق،للفارسي،حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

.م8891هـ-ا804أولى

هـ.ا635الحلبي.ط،نيللشوكا،لفحولاإرشاد

أولى،.ط،النظاميةالمعارفدائرةمجلس،عبدالبرلابن،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

اهـ.831الهند

.القاهرة،الشعبدار.ط،الأئيرلابن،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

مصر.،المعارف،ثالثة.ط،ريةأبومحمود،المحمديةالسنةعلىأضواء

.القاهرة،الكبرىالتجاريةالمكتبة،للشاطبي،الاعتصام

الإسلامية،المنار،الأشقرمحمدللدكتور،الشرعيةالأحكامعلىود!تهاجممالرسولأفعال

.م7891هـ-ا893أولى.ط

،اجممالإكمالمكمل:وشرحه،للأئي،مسلمصحيحشرح:المعلمإكمالإكمال

العلمية.الكتبدارنشر،للسنوسي

دار،إسماعيليحيىالدكتورتحقيق:المقدمة:عياضللقاضي:مسلمبفوائدالمعلمإكمال

.م4991هـ-ا414أولى.ط،المنصورة-الوفاء

للشيخ،والمجازفةوالتضليلالزللمنالسنةعلىأضواءكتابفيلماالكاشفةالأنوار-

هـ.ا378القاهرة،ومكتبتهاالسلفية.ط،اليمانيالمعلميعبدالرحمن

.ام329القاهرة،السعادة.ط،كثيرلابن،والنهايةالبداية-

الكويت.حكومة.ط،وآخرينفراجعبدالستارتحقيق،للزبيدي،العروستاج-

.بيروت،العربيالكتابدار،البغداديللخطيب،بغدادتاريخ-

هـ.ا793.أولىط،القاهرة،التراثودار،العربيةالحضارةدار.ط،للبخاري،الصغيرالتاريخ-

هـ.ا136آبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةجمعية،أولى.ط،للبخاري،الكبيرالتاريخ-

زهيرإشراف،الدينشرفعبدالصمدتحقيق،للمزي،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-

.بيروت،الإسلاميالمكتب،بالهندالقيمةدار.ط،الشاويش

.بيروت،الحياةمكتبة،بكيرأحمددكتورتحقيق،للقرطبيالتذكرة-

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،للذهبي،الحفاظتذكرة-
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-31
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33-

-34

-35
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38-

موسىعبدالرحمنسعيدالدكتورتحقيق،حجرلابن،البخاريصحيحعلىالتعليقتغليق

.ام859اهـ-504أولى.ط،الإسلاميالمكتب،القزقي

الإسلامي.المكتبالتفسير(علمفيالمسير)زادالجوزيابنتفسير

الحلبي.البابيعيسى،العربيةالكتبإحياء.ط(العظيمالقران)تفسيركثيرابنتفسير

العلمية،الكتبدار(المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعاني)روحالآلوسيتفسير

.بيروت

ثالثة..ط،العربيالتراثإحياءدارالكبير()التفسيرالرازيتفسير

دار(التاويلوجوهفيالأقاوللوعيونالتنزيلحقائقعن)الكشافالزمخشريتفسير

.بيروت،لمعرفةا

تحقيقاضفسير(اعلممنوالدرايةالروايةفتحبينالجامعالقدير)فتحالشوكانيتفسير

.ام499اهـ-541.أولىط،المنصورة،الوفاءدار،عميرةعبدالرحمنالدكتور

.م6891هـ-أ388،ثالثة.ط،الحلبي،(القرآنآيتأويلعنالبيانإجامعالطبريتفسير

.وشركاهالحلبيئالبابيعيسى(التأويل)محاسنالقاسميتفسير

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار(القرآنلأحكام)الجامعالقرطبيتفسير

والشؤونالأوقافوزارة،خضرمحمدخضرتحقيق(والعيون)النكتالماورديتفسير

.م2891هـ-ا204.أولىط،الكويت،لإسلاميةا

والتوزيع.والنشرللطباعةالفكردار(الحكيمالقرآن)تفسيرالمنارتفسير

اهـ.532النظاميةالمعارفدائرة،أولى.ط،حجرلابن،التهذيبتهذيب

مؤسسة،معروفعوادبشارالدكتورتحقيق،للمري،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

.م8891هـ-ا854،ثالثة.ط،الرسالة

والنشر.والأنباءللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة،للأزهري،اللغةتهذيب

بحلب.الإسلاميةوالمطبوعات،المنورةبالمدينةالعلمية،للجزائري،النظرتوجيه

،الملاح0ط،الأرنؤوطعبدالقادرتحقيق،الأئيرلابن،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

.م9691هـ-ا938أولى

الحلبي.0ط،وآخرين،شاكرأحمدتحقيق:الترمذيسنن:الصحيحالجامع

.القاهرة،محمدمصطفى.ط،للسيوطي،الصغيرالجامع

للفكرالعالميوالمعهد،مصر،الوفاءدار،عبدالخالقعبدالغنيللدكتور،السنةحجية

.ام9هـ-39ا314ثانية.ط،الأمريكيةالمتحدةالولايات،الإسلامي
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.ام9هـ-58ا378أولى.ط،القاهرة،زهوأبومحمدالدكتور،والمحدثونالحديث

المكرمة.مكة،الإسلاميالعالمرابطة:القاديانية:الهدامةالحركات

.القاهرة،وجديفريدمحمد،العشرينالقرنمعارفدائرة

أبومحمدمحمدللدكتور،المعاصرينوالكتابالمستشرقينشبهوردالسنةعندفاع

.م6791الأزهر.ط،شهبة

العاصمة،دار،الحميدالراشدسليمانبنمساعدتحقيق،للأصبهاني،النبوةدلائل

هـ.ا214أولى،يةلسعودا

.أولىط،للتراثالرياندار،قلعجيعبدالرحمنالدكتورتحقيق،للبيهقي،النبوةدلائل

.ام889اهـ-804

.م5491هـ-ا358الحلبي0ط،شاكرأحمدتحقيق،للشافعي،الرسالة

.بيروت،المعرفةدار،اليمانيللوزير،القاسمأبيسنةعنالذبفيالباسمالروض

اهـ.936العربيةالكتبإحياءدار.ط،عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،ماجهابنسنن

التجارية.مصر.ط،داودأبيسنن

.بيروت،العربيالكتابدار،السنديوحاشية،السيوطيبشرح،النسائيسنن

.ثالثةط،بيروت،الفكردار،الخطيبعجاجمحمدللدكتور،التدوينقبلالسنة

.ام089اهـ-004

الإسلامي،المكتب،السباعيمصطفىللدكتور،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

.ام789هـ-ا893.ثانيةط

.ثالثةط،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطشعيبتحقيق،للذهبي،النبلاءأعلامسير

.ام859اهـ-504

.ثانيةط،الإسلاميالمكتب،والأرنؤوط،الشاويشتحقيق،للبغوي،السنةشرح

.اماهـ-534839

اهـ.193الإسلاميالمكتب،الالبانيتحقيق،العزأبيلابن،الطحاويةالعقيدةشرح

أولى.ط،الرسالةمؤس!سة،الأرنؤوطتحقيق،للطحاوي،الآثارمشكلشرح

.ام499اهـ-541

للملايينالعلمدار،.ثانيةط،عطارعبدالغفورأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح

.ام979اهـ-993

.الباريفتحمع،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،البخاريصحيح
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ثانية.ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدمحمدفؤادتحقيق:مسلمصحيح-58

.ام729

ومكتبتها.المصرية0ط،النوويبثرح،مسلمصحيح-95

الخليج،لدولالعربيالتربيةمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد،ماجهابنسننصحيح-06

.ام889هـ-ا804ثالثة.ط

الخليج،لدولالعربيةالتربيةمكتب،الا!لبانيالدينناصرمحمد،داودأبيسننصحيح-16

.م9891هـ-ا904أولى.ط

الخليج،لدولالعربيةالتربيةمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد،الترمذيسننصح!ت-62

.م8891هـ-ا804أولى.ط

،الصلاحلابن،والسقطالإسقاطمنوحمايتهوالغلطالاختلاطمنمسلمصحيحصيانة-63

.ام489اهـ-404الإسلاميالغربدار،عبدالقادربنعبداللهبنموفقتحقيق

.القاهرة،حسينالخضرمحمد،القاديانيةطائفة-46

والنشر.للطباعةبيروتدار،سعدلابن،الكبرىالطبقات-56

.القاهرةمكتبة،للغماري،السلامعليهعيسىنزولفيالإسلامأملعقيدة-66

شعيبتحقيق،اليمانيللوزير،القاسمأبيسنةعنالذبفيالقواصممنالعواصم-67

.ام299هـ-ا214ثانية.ط،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوط

مع،آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبلأبي،داودأبيسننشرح:المعبودعون-68

.ثانيةط،المنورةبالمدينةالسلفية،عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،القيمابنشرح

.ام969اهـ-938

.أولىط،العاني،الجبوريعبداللهالدكتورتحقيق،قتيبةلابن،الحديثغريب-96

.اماهـ-793779

الفضلأبوومحمد،البجاويمحمدعليتحقيق،للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق-57

.بيروت،المعرفةدار.ثانيةط،إبراهيم

الشيخللإمام،والعامةاليوميةحياتهفيالمعاصرالمسلملمشكلاتدراسة:الفتاوى-71

القلم.دار،.ثانيةط،شلتوتمحمود

.ام869اهـ-754أولى.طوالريان،الحديثةالرياض.ط،حجرابنللحافظ،الباريفتح-72

أسرارمنالأمانيبلوغكتابومع،الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالبرانيالفتح-73

هـ.ا353.أولىط،بالساعاتيالشهير،البناعبدالرحمنلأحمد،الربانيالفتح
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اهـ.404بيروت،العلميةالكتبدار،القاريعليلملاشرحهمع،حنيفةلأبي،اكبرالفقه

.ام719اهـ-193ثانية.ط،بيروت،المعرفةدار،للمناوي،القديرفيض

.الندويالحسنأبو،والإسلامالمحمديةالنبوةعلىثورةالقاديانية

.آباديللفيروز،المحيطالقاموس

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،النجارعبدالوهابللشيخ،الأنبياءقصص

.بيروت،للتهانوي،الفنوناصطلاحاتكشاف

.أماهـ-314399ثانية.ط،الرسالةومؤسسة،ام829دم!ق،البقاءلأبي،الكليات

.بيروتدار.ط،منظورلابن،العربلسان

اهـ.385مكة،الماجدية.ط،المقدسيقدامةلابن،الاعتقادلمعة

الكويت.،القلمدار،المودوديأبوالأعلى؟القاديانيةهيما

.القاهرة،الرسالةمجلة

اهـ.335-4331مصر،أولى.ط،المنارمجلة

.أولىط،الرسالةمؤسسة،سلطانعبدالمحسنزهيرتحقيق،فارسلابن،اللغةمجمل

.ام849اهـ-404

.الرياض.ط،قاسمابنجمع،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع

الحديثة.الرياضمكتبةنشر،القيملابن،المرسلةالصواعقمختصر

.بيروت،العربيالكتابدار،للذهبي،التلخيصوبذيله،للحاكم،المستدرك

.ام459هـ-ا373رابعة.ط،بمصرالمعارفدار،شاكرأحمدتحقيق،أحمدمسند

.بيروت،الإسلاميالمكتب،للهندي،العمالكنزمنتخبوبهامشه،أحمدمسند

.أولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،الأعظميالرحمنحبيبتحقيق،الحميديمسند

.اماهـ-954889

الدوحة،،الثقافةدار،جمازمحمدعليللدكتور،أحمدالإماممسندمنالثاميينمسند

أولى..ط

.التراثدار،العتيقةالمكتبة.ط،عياضللقاضي،الآئارصحاحعلىالأنوارمشارق

.ام989اهـ-954أولى.ط،الفكردار،اللحاممحمدسعبدتحقيق،شيبةأبيلابن،المصنف

حبيبتحقيق،عبدالرزاقرواية،الأزويراشدبنلمعمرالجامعومعه،لعبدالرزاق،المصنف

.اماهـ-354839.ثانيةط،الإسلاميالمكثبتوزيع،العلميالمجلس،الأعظميالرحمن
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.الشروقدار،العربيةاللغةمجمع،الكريمالقرآنألفاظمعجم-79

جامعة،عمرمختارأحمدودكتور،مكرمسالمالعالمعبددكتور،القرآنيةالقراءاتمجمع-89

.م8891هـ-ا854ثانية.ط،الكويت

العربي،التراثإحياءدار،السلفيعبدالمجيدحمديتحقيق،للطبرانيالكبيرالمعجم-99

ثانية..ط

.هارونالسلامعبدتحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييسمعجم-501

العربي.التراثإحياءدار،وآخرين،أنيسإبراهيمالدكتورإخراج،الوسيطالمعجم-101

بالعرافالإرشاد.ط،العمريضياءأكرمالدكتورتحقيق،للفسوي،والتاريخالمعرفة-201

اهـ.493

الأصفهاني.للراغب،الألفاظغريبفيالمفردات-351

هـ.ا938المصريةالنهضة،الأشعريالحسنلأبي،الإسلاميينمقالات-401

محمدبنالحسينالدكتورتحقيق:عياضللقاضي:مسلمبفوائدالمعلمإكمالمقدمة-501

.م4991هـ-ا414أولى.ط،السعودية،عفانابندار،شواط

الشهير،البناعبدالرحمنلأحمد،داودأبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة-651

هـ.ا304ثانية.ط،الفرقانمكتبة،بالساعاتي

التجاريةالمكتبة،درازاللهعبدالشيختعليق،للشاطبي،الشريعةأصولفيالموافقات-701

.الكبرى

محيمحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملثيخ،المعقوللصريحالمنقولصريحموافقة-801

.ام159اهـ-037المحمديةالسنة0ط،عبدالحميدالدين

ومحمود،الزاواويأحمدطاهرتحقيق،الأئيرلابن،والأئرالحديثغريبفيالنهاية-951

الطناحي.محمد

.بيروت،العلميةالكتبدار،كثيرلابن،والملاحمالفتنفيالنهاية-011

مكتبة،بيروت،العرفانمناهلمؤسسة،فلانةحسنعمرللدكتور،الحديثفيالوضع-111

.ام819اهـ-451،دمشقالغزالي

.بيروت،صادردار،عباسإحسانتحقيق،خل!نلابن،الأعيانوفيات-211

حينه.فيمنهاالنقلموضعالىشزلاولم،ابيهارجعناخرىلمومطبوعاتكتبوهناك-

،*
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الفصوثللى

الموضوع

مةالهف

الأولالفصل

الىلفافو!نويبيثالح!

.....................................الحديثنص

....................................ا!فاظغريب

..............................أتأيقتأ:قولهامفهوم

..........................الأنصارمنغنيةامرأةشريكوأم

...................................الدجالمسيح

..................................جريرةإلىارفؤا

....................................السفينةاقرب

.............................كثيرالشعراهلبدابة

......................................الجساسة

...............................اغتلمحينالبحرفصادفنا

...................................صلتأالسمفبمده

ماهو؟.......................................

الثانيالفصل

وو!هاشبصات
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00000000000000000000000000000000032وردهاالأولىالشبهة

000000000000000000000000000000000000032الشعبىمكانة

00000000000000000000000052جميعبنعبداللهبنالوليدمكانة

00000000000000062-................وردهاالثانيةالشبهة

000000000000000000000000000000023وردهاالثالثةالشبهة

!ص000000000000000000000000000000000004الآحادحجيه

00000000000000000000000000000000053كثيرابنالحافظلمحول

0000000000000000000000000000000000053الأحاديثلوالر

0000000000000000000000000000000063شاكراحمدالشيخلول

000000000000000000000000000000073وردهاالرابعةالشبهة

0000000000000000000000000000000000073التقريرمفهوم

0000000000000000000000000000000000083التقريرمكانة

0000000000000000000000000000004وردهاالخامسةالشبهة

0000000000000000014الساعةؤاشراطالفتنبأحاديثالإيمانوجوب

000000000000000000000000000000000014الأئمةأقوالمن

000000000000000000000000000000024العقلعلىالنقللمدم

0000000000000000000000000000000034الحكمةوجوهمن

الثالثالفصل

صيا-ابولمقصةإش!الى،ف!

000000000000000000000000000000000000000045مقدمة

000000000000000000000000000000000000054الائمةاقوال

00000000000000000000000000000000000015الراجحالقول
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الرابعالفصل

عنهاللهرضىالصا،!تهي!الدليلىالصحاب!فضاثلى

...................................الداريتميم

.................................المحدثلميم

................................ج!ليوااأ!
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للهؤلف

شبهاترد،والمحذثينالحديثعندفاع:السنةفيومراحلهالنقد)

جامعة،الدينأصولكلية،امتيازتقدير،ماجستير(مفترياتودحض

.م1791،لأزهرا

امتيازتقدير،وعلومهالحديثفيدكتوراةرسالة(وخصومهاأنصارهابينالسنة)

وتداولها،الأزهرجامعةنفقةعلىبطبعهارالتوصية،الأولىالشرفمرتبةمع

.م7691الأزهرجامعة،الديناصولكلية،الجامعاتبين

ودحضالشبهاتورد،ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالحديثمشكل)

هـ-ا054قطر-الدوحة-النبويةوالسنةللسيرةالثالثالعالميالمؤتمر(المفتريات

.م0891

الاجتماعيةالبحوثإدارة(المعاصرةالوضعيةوالنظمالإسلامبينوالعمالالعمل)

العلمية،البحوثودار،الكويت،الوزراءلمجلسالعامةبالأمانةوالجنائية

.ام089اهـ-504الكويت

.م8191هـ-ا104الكويتجامعة-بالاشتراك(الإسلاميةالثقافة)

.م8191هـ-ا154الكويت،للنشرالشعاعدار(الإسلاميالسلوكفيمعالم)

الكتابضوءفيتحليليةدراسة(الإسلاميالمجتمعبناءفيودورهاالنبويةالهجرة)

.م8291هـ-ا254الكويت،الفلاحمكتبة،والسنة

الرسالةمؤسسة(الإسلاميةالشخصيةتكوينفيوأثرهارمضاننفحات)

.م8591هـ-ا504

.م8691هـ-ا654الكويت-المعلامكتبة(الميزانفيوالروحيةالمادية)

.امهـ-889ا584الكويت-المعلامكتبة(الإسلامفيالاجتماعيةالمسئولية)-

دار(النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجمفيالمستشرقينأخطاءعلىأضواء)-

.م1هـ-889ا854الكويت-القلم

.م1هـ-889ا804،الكويتجامعة(مسلمصحيحلألفاظالمفهرس)الجامع-
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هـ-ا854الكويت،السلاسلذات(النبويالحديثضوءفيالخلقابتداء)

.م8891

هـ-ا804الكويت،السلاسلذات(النبويالحديثضوءفيالسحرةالسحر)

.م8891

.م9891هـ-ا904الكويت،السلاسلذات(المحذثينعندومكانتهاالفهارس)

العالميةالإسلاميةالخيريةالهيئة(الإسلامرايةتحتوالمواطنالوطن)

.م2991هـ-ا114

.م2991هـ-ا124الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالوطن)أسطورة

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالفكر)

الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبةكلور(والرسولالرسالةمناليهودموقف)

.ام299اص-412

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديةالطبيعة)

الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(يالرسولحياةعلىاليهوديالتآمر)

.ام299اهـ-412

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(والخيانةاليهود)

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(عسكريأاليهودعلىالقضاء)

.م2991هـ-ا124الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهودمحاكمة)

.م2991هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهوديالخطر)

.م2991هـ-ا124الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(اليهودعلىالنصرمعالم)

هـ-ا214الكويت،الإسلاميةالمنارمكتبة(لوجهوجهاواليهود!ك!الرسول)

.م2991

،بيروت،الريانمؤسسةط-(الأولالجزء-النبويةللسيرةالصحيحالجامع)

.ام499هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة

المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وردهاالرجمأحاديثحولشبهات)

.ام499هـ-ا154الكويت،الإسلامية
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المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وفقههاحجيتها:الرضاعأحاديث)-53

.ام499اهـ-154الكويت،الإسلامية

ومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(!...التربةاللهأخققحديثعندفاع)-31

.م4991هـ-ا154الكويت،الإسلاميةالمنار

المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(وفقههاحجيتها:الختاناحاديث)-32

.م4991هـ-ا154الكويت،الإسلامية

ومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(والمعراجالإسراءأحاديثعلىأضواء)-33

.م4991هـ-ا154الكويت،الإسلاميةالمنار

الإسلامية،المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(والستةالمستشرقون)-34

.ام499هـ-ا154الكويت

،بيروت،الريانمؤسسةط(عنهاللهرضيسفيانأبيفضائلحديثعندفاع)35-

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة

،الريانمؤسسةط(ودرايةروايةالتحديثأصولضوءفيالردةحد)حديث-36

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة،بيروت

مؤسسةط(ودرايةروايةالتحديثاصولضوءفيالسرقةحدأحاديث)-37

.م4991هـ-ا514الكويت،الإسلاميةالمنارومكتبة،بيروت،الريان

الإسلامية،المنارومكتبة،بيروت،الريانمؤسسةط(الميزانفيالسحرحديث)-38

.ام499اهـ-154الكويت

.م7991هـ-1741أولىط،الدمام،الذخائردار(الإسلامفيالوطنية)المسئولية-93

أولىط،الدمام،الذخائردار(الإسلاميةالشخصيةتكوينفيواثرهاالحج)نفحات-45

.مهـ-14177991

.وردها(الج!اسةحديثحول)شبهات-14

.(ودرايةهـوايةالتحديثأصولطضوءفيالنكاحفيالولاية)أحاديث-.42

.(الميزانفيالوحيبدء)حديث-43

.1(بالنياتالأعمال"إنماحديثعلى)أضواء-44
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الطب!تحت

.(المسلمثقافةإلىالمدخل)-54

منوالدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةأحاديثشرح:المسلمعمدة)-46

.(مسلمصحيح

.(مسلمصحيحمنالسرقةحدأحاديثشرح:المسلمعمدة)-47

.(مسلمصحيحمنالزنىحدأحاديثشرح:المسلمعمدة)-48

ودراية،روايةالتحديثأصولضوءفيالنبويالحديثعندفاع)-94

.!المفترياتودحضالشبهاتورد

اكبا،لثلتو

.(العامةالأحكام:الإسلاميالجنائيالقانون)-55

.(القصاصجرائم)-15

.(الحدودجرائم)-52

.(والحدودالقصاصقبيلمنليستجرائمعلىالتعزير)-53

.(الإسلامفيالسجون)-45

.(الإسلاميالقانونمعالم)-55

.(الإسلامفيالزكاةقانون)-56

جي-كا-بهأ":-
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